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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de toestand van de visbestanden en de sociaal-economische situatie van de 

visserijsector in de Middellandse Zee 

(2016/2079(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid1, 

– gezien Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 

tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid 

ten aanzien van het mariene milieu (kaderrichtlijn mariene strategie)2, 

– gezien de strategie van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee 

(GFCM) voor de periode 2017-2020, gericht op de duurzaamheid van de visbestanden 

in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie visserij en het advies van de Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0000/2016), 

A. overwegende dat de Middellandse Zee, met 17 000 mariene soorten, een van de 

belangrijkste gebieden is voor de mondiale biodiversiteit; 

B. overwegende dat de Commissie in haar mededeling "Raadpleging over de 

vangstmogelijkheden voor 2017 in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid” 

(COM(2016)0396) van oordeel is dat de Middellandse Zee nog steeds zwaar overbevist 

wordt en aandringt op maatregelen om deze toestand te verbeteren; overwegende dat de 

Commissie in dit document haar bezorgdheid uit over het feit dat een groot aantal van 

de beoordeelde soorten fors boven de geraamde MDO-streefwaarde bevist wordt; 

C. overwegende dat de Unie voor een grote uitdaging staat om tegen 2020 aan de MDO-

doelstelling voor de meeste soorten te voldoen; overwegende dat het totale niveau van 

overbevissing in het bekken over het algemeen 2 à 3 keer zo hoog als de FMSY ligt; 

overwegende dat, hoewel er zowel binnen als buiten de Europese Unie aanzienlijke 

inspanningen geleverd zijn om een doeltreffend rechtskader vast te stellen en ervoor te 

zorgen dat de richtlijnen ten uitvoer worden gelegd en in acht worden genomen door de 

visserijsector, meer dan 93 % van de beoordeelde soorten in de Middellandse Zee nog 

steeds overbevist wordt; 

D. overwegende dat tijdens de vergadering op hoog niveau over de status van de 

mediterrane soorten (in februari 2016 te Catania) de dringende noodzaak om deze 

negatieve ontwikkelingen te keren bevestigd werd en kennis werd genomen van het feit 

dat de Unie voor een grote uitdaging staat om tegen 2020 voor alle soorten aan de 

                                                 
1 PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22. 
2 PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19. 
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MDO-doelstelling te voldoen; 

1. benadrukt dat het belangrijk is de doelstellingen van en acties met betrekking tot het 

gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) op korte termijn volledig te realiseren, en wijst 

op het belang van een nauwkeurige, urgente en doeltreffende tenuitvoerlegging van de 

hierin vermelde meerjarige beheersplannen, in overeenstemming met een op 

ecosystemen gebaseerde aanpak; onderstreept met name dat het nodig is een goede 

milieutoestand te bereiken, zoals vastgesteld in de Kaderrichtlijn mariene strategie 

(Richtlijn 2008/56/EG); 

2. acht een collectieve reactie van dringend belang, gebaseerd op samenwerking en op 

verschillende niveaus, namelijk op internationaal, Europees, nationaal en regionaal 

niveau; is van mening dat alle belanghebbenden, met inbegrip van vissers, 

wetenschappers en ngo's, betrokken moeten worden bij een inclusief bottom-upproces; 

3. wijst erop dat in het GVB wordt erkend dat de toegang tot de vismogelijkheden 

hoofdzakelijk moet worden toegekend aan de kleinschalige, ambachtelijke visserij of de 

visserij in kleine kustgebieden, met inbegrip van stimulerende maatregelen (artikel 7, 

lid 1, onder d, van de GVB-verordening), om selectiever vistuig en selectievere 

vangstmethoden te bevorderen en om de effecten op het mariene ecosysteem en zijn 

rijkdommen te beperken; merkt op dat de aandacht daarom uit moet gaan naar deze 

groepen, om ervoor te zorgen dat dergelijke stimulerende maatregelen en de 

preferentiële toegang tot de visgronden in kustwateren gereserveerd worden voor de 

kleinschalige visserij, in plaats van de focus te leggen op niet-selectieve en 

grootschalige visserijmethoden; 

4. benadrukt dat de voorzorgsbenadering met betrekking tot de instandhouding, het beheer 

en de exploitatie van de levende mariene rijkdommen volgens de FAO moet worden 

toegepast op de bescherming en het behoud van het mariene milieu in zijn geheel, en 

dat het ontbreken van wetenschappelijke gegevens geen reden mag zijn om maatregelen 

ter bevordering van de instandhouding en het beheer van de rijkdommen uit of af te 

stellen; 

5. acht het onmogelijk de visbestanden en het milieu in het bekken te beschermen en te 

waarborgen zonder visbeheersmaatregelen te combineren met krachtige, brede en 

urgente beleidsinitiatieven en maatregelen ter bestrijding van antropogene factoren die 

een negatief effect hebben op deze bronnen, zoals klimaatverandering (opwarming, 

verzuring, veranderingen in neerslag), verontreinigingen (zowel chemisch als organisch 

en op macro- en microscopisch niveau), exploratie en productie van gas en olie, 

scheepvaart, invasieve soorten, vernietiging of wijziging van natuurlijke habitats, in het 

bijzonder in kustgebieden; 

6. benadrukt dat er veel illegale, onaangemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-

visserij) plaatsvindt in het Middellandse Zeebekken, ook in EU-lidstaten; is van mening 

dat, met het oog op de bescherming van de rijkdommen maar in het bijzonder ook van 

de kleine visserij, geen enkele maatregel ter bestrijding van IOO-visserij buiten 

beschouwing mag worden gelaten; 

7. is van mening dat de controle, zowel te land – langs de gehele distributieketen 

(markten) – als ter zee, snel versterkt moet worden, met name in gebieden waar 
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bepaalde visserijactiviteiten (tijdelijk of permanent) verboden zijn; 

8. beschouwt de invoering van niet-overdraagbare quota als een mogelijke maatregel, in 

het bijzonder met betrekking tot op één soort gerichte visvangst; is van mening dat er 

gebruik dient te worden gemaakt van transparante en objectieve criteria bij de 

toewijzing van vangstmogelijkheden om sociale ongelijkheid te voorkomen, waaronder 

criteria van ecologische, sociale of economische aard, en dat er sprake moet zijn van een 

eerlijke verdeling over de verschillende takken van de visserij, met inbegrip van de 

traditionele en ambachtelijke visserij, en dat het gebruik van selectiever vistuig en 

vistechnieken met een kleiner effect op het mariene milieu moet worden aangemoedigd, 

in overeenstemming met artikel 17 van de GVB-verordening; 

9. merkt op dat het netwerk van beschermde gebieden in het Middellandse Zeegebied 

ontoereikend is en dat er sprake is van ongelijke verhoudingen tussen de verschillende 

zeebekkens; is van mening dat het van cruciaal belang is om het aantal beschermde 

zeegebieden te verhogen en om gebieden aan te wijzen die onderworpen moeten 

worden aan beschermende maatregelen en een effectief monitoringssysteem alsook 

controles om de doeltreffendheid hiervan te verifiëren; 

10. acht een gevarieerde en gemoduleerde aanpak ten aanzien van de beheerplannen, met 

verschillende criteria en op basis van de biologische kenmerken van de betrokken 

soorten en de visserijtechnieken, van fundamenteel belang; is tevens van oordeel dat een 

adequate planning met betrekking tot ruimte (no-fishing zones, om de beurt vissen, 

volledige of gedeeltelijke sluiting van visgebieden) en tijd (biologische rustperiodes) 

centraal moet staan in alle meerjarenplannen, alsook de bevordering van technische 

maatregelen voor zo selectief mogelijke vistuig; 

11. merkt op dat er voor alle commerciële vissoorten in de Middellandse Zee een 

minimummaat moet worden vastgesteld op grond van geslachtsrijpheid, gebaseerd op 

beste wetenschappelijke gegevens; 

Acties ten opzichte van derde landen 

12. dringt er bij de Commissie op aan de activiteiten te bevorderen via de GFCM om de 

toestand van de met derde landen gedeelde visbestanden te verbeteren; 

13. verzoekt de Commissie om de mediterrane landen die niet tot de EU behoren, bij te 

staan in de modernisering van de visserij en het bereiken van een duurzame visstand, 

onder meer door overeenkomsten te sluiten ten behoeve van een meer evenwichtige, 

passende en evenwichtige visstand; 

Sociaal-economische aspecten 

14. benadrukt dat er 250 000 personen werkzaam zijn aan boord van schepen en dat het 

aantal personen dat voor hun levensonderhoud afhankelijk is van de visserij op 

exponentiële wijze toeneemt, gelet op de gezinnen die kunnen overleven dankzij de 

ondersteuning van de regionale visserij en die hun brood verdienen met 

visserijgerelateerde activiteiten, zoals de verbouwing en het onderhoud van schepen en 

het toerisme; merkt op dat 60 % van de visserijgerelateerde activiteiten plaatsvindt in 

ontwikkelingslanden in het zuiden en oosten van het Middellandse Zeegebied, waaruit 
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de rol blijkt van de kleine visserij in de duurzame ontwikkeling van deze regio's en in 

het bijzonder in de meest kwetsbare kustgemeenschappen; 

15. is van mening dat de Commissie moet voorzien in richtsnoeren met betrekking tot het 

best mogelijke gebruik van de beschikbare middelen van het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij en het Europees nabuurschapsinstrument; 

16. acht het van fundamenteel belang om de samenwerking tussen kleinschalige vissers uit 

hetzelfde gebied of dezelfde regio te bevorderen om gezamenlijk de plaatselijke 

visbestanden te beschermen en te beheren, met het oog op een efficiënte en concrete 

regionalisering met inachtneming van de doelstellingen van het GVB, aangezien de 

enorme versnippering en differentiatie van beroepen, targets, technische kenmerken en 

werknemers een horizontale en eenduidige benadering praktisch onmogelijk maakt; 

17. merkt op dat, ondanks recente verbeteringen, het aantal bestanden zonder werkelijke 

statusbeoordeling hoog blijft, en dat het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch 

Comité voor de visserij (WTECV) zich beklaagt over het afnemende aantal 

beoordelingen, van 44 in 2012 tot slechts 15 in 2014; 

18. is van mening dat een verantwoord en rationeel visserijbeheer afhankelijk is van een 

wetenschappelijk gebruik van relevante gegevens, bijvoorbeeld over de viscapaciteit, de 

huidige visserij-activiteiten, de biologische situatie van de geëxploiteerde bestanden en 

de huidige sociaal-economische situatie van de visserij zelf; 

19. merkt op dat slechts 40 % van de aangevoerde vis in het GFCM-verdragsgebied 

afkomstig is van bestanden die door de Commissie wetenschappelijk beoordeeld zijn en 

dat dit percentage lager is wanneer alleen bestanden die onder een meerjarig 

beheersplan vallen in aanmerking worden genomen; wijst erop dat het noodzakelijk is 

het aantal wetenschappelijke beoordelingen van de toestand van visbestanden te 

vergroten, en om het aandeel van aangevoerde vis die afkomstig is van 

gereglementeerde visserij en onder een meerjarig beheersplan valt te verhogen; 

20. benadrukt het belang van geïntegreerde benaderingen, waarbij rekening wordt gehouden 

met de heterogeniteit van het mariene milieu, de complexiteit van de verschillende 

(commerciële en niet-commerciële) soorten in de zee, de verschillende kenmerken en de 

effecten van de visserij-activiteiten; 

21. merkt op dat beschikbare gegevens ter bepaling van de omvang en de impact van de 

activiteiten van de kleine visserij schaars zijn en per lidstaat kunnen variëren; erkent dat 

vanwege dit gebrek aan informatie de ambachtelijke visserij onderschat kan worden, 

hetgeen leidt tot een marginale positie binnen het besluitvormingsproces; 

22. ondersteunt uitdrukkelijk het voorstel van de GFCM om een catalogus van visserij-

activiteiten op te stellen, met daarin informatie over het vistuig en de visserijmethoden, 

een beschrijving van de visserijgebieden, de doelsoorten en de bijvangsten, alsook een 

gedetailleerde beschrijving van de visserijactiviteiten in het betreffende gebied en de 

interactie met andere sectoren zoals de recreatieve visserij; 

23. verzoekt de Commissie intensieve wetenschappelijke samenwerking te bevorderen en te 

streven naar de verbetering van de verzameling van gegevens met betrekking tot de 
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belangrijkste visbestanden, door de tijd tussen de gegevensverzameling en de 

uiteindelijke beoordeling te beperken en het WTECV te verzoeken nieuwe bestanden te 

beoordelen; betreurt ten zeerste dat de meeste uit de Middellandse Zee aangevoerde vis 

afkomstig is van soorten waarover weinig gegevens beschikbaar zijn ("data deficient 

fisheries"); 

24. benadrukt dat het van cruciaal belang is om het delen van gegevens te bevorderen en om 

de ontoegankelijkheid en de versnippering van deze gegevens tegen te gaan middels de 

ontwikkeling van een publiek gefinancierd mondiaal onlinearchief, waarin alle 

gegevens over vissoorten en visserij zijn opgenomen, om de kwaliteitsbewaking en de 

talrijke onafhankelijke onderzoeken te kunnen ondersteunen en zo te komen tot een 

doeltreffende aanpak ter beoordeling van de visbestanden; 

25. merkt op dat de gevolgen, alsook de omvang en de kenmerken, van de IOO-visserij (de 

illegale visserij) nog niet onderzocht zijn, waardoor er beperkte informatie beschikbaar 

is met betrekking tot de huidige toestand van de visserij en de trends in de loop der tijd, 

terwijl deze informatie naar behoren in aanmerking genomen zou moeten worden bij de 

ontwikkeling van wetenschappelijke beoordelingen van het visserijbeheer; 

Bewustmaking 

26. benadrukt dat concrete resultaten behaald kunnen worden wanneer de ondernemers in 

de sector zich meer bewust zijn van hun verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld door alle 

vissers (commerciële vissers en sportvissers) te ondersteunen, betere voorlichting te 

geven en te betrekken in het besluitvormingsproces, en via specifieke acties om de 

verspreiding van de beste praktijken op dit gebied te vergemakkelijken; 

27. acht het ook van belang consumenten bewuster te maken en hen voor te lichten over en 

te bewegen tot het consumeren van verantwoorde visproducten, waarbij lokale soorten 

die met duurzame vistechnieken zijn gevangen en afkomstig zijn van niet-overbeviste 

bestanden de voorkeur genieten; acht het daarom noodzakelijk om een 

traceringssysteem in te stellen, maar bovenal om volledige en betrouwbare informatie 

aan de consument te verschaffen; 

28. benadrukt dat dit nieuwe scenario en al deze nieuwe factoren, die van invloed zijn op de 

Middellandse Zee en waardoor de houding ten aanzien van de visserij in het gebied 

gewijzigd is, moeten leiden tot een herziening van Verordening (EG) nr. 1967/2006 

inzake de Middellandse Zee, om deze aan de huidige situatie aan te passen; 

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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MOTIVERING 

 

De Middellandse Zee is met zijn 17.000 mariene soorten een van de rijkste zeegebieden ter 

wereld. Niettemin is het aantal overbeviste bestanden het dubbele of driedubbele van de 

maximale duurzame opbrengst. Het risico bestaat dat we de Middellandse Zee in een 

woestenij veranderen.  

Afgezien van overbevissing, staat de Middellandse Zee bloot aan andere ernstige 

bedreigingen, zoals een overschot aan nutriënten en meststoffen, verontreiniging en 

veranderingen in kustgebieden en habitats. Andere risicofactoren zijn: het scheepvaartverkeer 

en de winning van aardolie en gas. De Middellandse Zee is bovendien erg gevoelig voor 

klimaatverandering. Het gebied dient te worden beschermd.  

Enkele belangrijke punten van het rapport:  

– een meerjarenplan voor het beheer van de visbestanden om de duurzaamheid te vergroten, 

onder andere door het gebruik van selectiever vistuig; 

– samenwerking met de betrokken derde landen in het Middellandse Zeegebied; 

– biologische rustperiodes, op basis van de biologische kenmerken van de soorten; 

– sluiting van bepaalde gebieden voor de kweek of het herstel van overbeviste bestanden; 

– preferentiële toegang tot de visbestanden voor de ambachtelijke visserij; 

– strengere controle op illegale visserij-activiteiten, vergezeld van speciale maatregelen voor 

personen die de regels overtreden en geen vergunning hebben; 

– de eventuele invoering van quota met betrekking tot sommige overbeviste soorten; 

– inachtneming van de minimummaten en de omvang van visbestanden op basis van 

wetenschappelijke criteria; 

– strengere controle op de gehele productieketen en vismarkt en uitgebreidere 

informatieverstrekking aan de consument; 

– meer betrokkenheid van regionale visserijorganisaties in het besluitvormingsproces, in 

overeenstemming met de regionalisering als vermeld in het GVB.  

Het initiatiefverslag richt zich op de verwezenlijking van de volgende doelstellingen: 

– een meerjarenplan voor het beheer van de visbestanden om de duurzaamheid te vergroten, 

onder andere door het gebruik van selectiever vistuig; 

– samenwerking met de betrokken derde landen in het Middellandse Zeegebied; 

– biologische rustperiodes; 

– sluiting van bepaalde gebieden voor de kweek of het herstel van overbeviste bestanden; 

– preferentiële toegang tot de visbestanden voor de ambachtelijke visserij; 

– strengere controle op illegale visserij-activiteiten, vergezeld van speciale maatregelen voor 

personen die de regels overtreden en geen vergunning hebben; 

– de invoering van quota met betrekking tot sommige overbeviste soorten; 

– inachtneming van de minimummaten; 

– strengere controle op de gehele productieketen en vismarkt en uitgebreidere 

informatieverstrekking aan de consument; 

– meer betrokkenheid van de GFCM en regionale visserijorganisaties in het 

besluitvormingsproces, in overeenstemming met de regionalisering als vermeld in het GVB. 


