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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het veiligstellen van de doelstellingen van de aanlandingsverplichting uit hoofde 
van artikel 15 van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
(2019/2177(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid1,

– gezien Verordening (EU) 2019/1241 van het Europees Parlement en de Raad van 20 
juni 2019 betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van 
mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 7 juni 2019 over de stand van zaken van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid en raadpleging over de vangstmogelijkheden voor 
2020 (COM (2019) 0274),

– gezien de verslagen van het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) met een 
evaluatie van de naleving van de aanlandingsverplichting voor de Noordzee (2016-
2017), de noordwestelijke wateren (2016-2017) en makreel in de Noordzee en de 
noordwestelijke wateren (2015-2017),

– gezien de plenaire verslagen van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch 
Comité voor de visserij (WTECV) (PLEN 20-01, 19-01, 18-01 en 17-01),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A9-0000/2020),

A. overwegende dat teruggooi een gangbare visserijpraktijk is waarbij ongewenste 
vangsten, dood of levend, terug in zee worden gegooid omdat exemplaren ondermaats 
zijn, om redenen in verband met de verhandelbaarheid, wegens een gebrek aan quota of 
als gevolg van voorschriften met betrekking tot de vangstsamenstelling;

B. overwegende dat ongewenste vangsten en teruggooi een aanzienlijke verspilling zijn 
van natuurlijke hulpbronnen en een negatieve invloed hebben op de duurzame 
exploitatie van de visbestanden en de mariene ecosystemen en op de rendabiliteit van de 
visserij;

C. overwegende dat teruggooi goed is voor ongeveer 23 % van de wereldwijde vangsten; 
overwegende dat de historisch hoge teruggooiniveaus in sommige visserijen van de EU 
een ernstig probleem opleveren voor de duurzaamheid van de visserij in de EU op lange 
termijn en de geloofwaardigheid van het visserijbeleid van de Unie ondermijnen;

1 PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22.
2 PB L 198 van 25.7.2019, blz. 105.
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D. overwegende dat het verbod op highgrading (teruggooi van marktwaardige vis), dat in 
2010 in de EU is ingevoerd, slecht ten uitvoer is gelegd;

E. overwegende dat in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), zoals 
herzien in 2013, voor de Unie de doelstelling is ingevoerd om teruggooi geleidelijk uit 
te bannen door ongewenste vangsten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken en 
door ervoor te zorgen dat vangsten worden aangeland;

F. overwegende dat de aanlandingsverplichting, die is ingevoerd over een periode van vier 
jaar (2015-2019), het verplicht stelt alle vangsten van gereguleerde soorten in EU-
wateren of door EU-vaartuigen in internationale wateren aan te landen en af te trekken 
van de toepasselijke quota, en het gebruik van ondermaatse vis voor rechtstreekse 
menselijke consumptie verbiedt;

G. overwegende dat de aanlandingsverplichting geen volledig verbod op teruggooi is, 
aangezien zij alleen van toepassing is op gereguleerde soorten (totaal toegestane 
vangsten (TAC’s) en visserijtakken met een gereguleerde visserij-inspanning waarvoor 
een minimumgrootte is vastgesteld) en een vrijstelling omvat voor exemplaren met hoge 
overlevingskansen, alsmede een de-minimisvrijstelling tot 5 % voor gevallen waar een 
verhoging van de selectiviteit moeilijk haalbaar is of de behandeling van ongewenste 
vangsten onevenredig hoge kosten met zich meebrengt;

H. overwegende dat diverse derde landen en autonome gebieden in verschillende mate een 
teruggooiverbod hebben ingesteld, waaronder Canada, de Faeröer, Noorwegen, IJsland, 
Chili en Nieuw-Zeeland;

1. bevestigt de algemene doelstelling van de EU om de duurzame exploitatie van 
visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen te waarborgen; benadrukt dat 
het terugdringen van teruggooi en het tot een minimum beperken van ongewenste 
vangsten een prioriteit van het overheidsbeleid is die is ingegeven door bezorgdheid in 
verband met de aflegging van verantwoording, de instandhouding en de verspilling van 
natuurlijke hulpbronnen en door de wetenschappelijke noodzaak om ten volle rekening 
te houden met alle oorzaken van visserijsterfte;

2. erkent dat de invoering van de aanlandingsverplichting een belangrijke verandering in 
het EU-visserijbeheer inhoudt – van het registreren van de aanvoer naar een systeem dat 
de volledige vangst registreert – en onvermijdelijk een reeks ecologische en 
economische gevolgen op korte en lange termijn heeft gehad;

3. wijst op de vooruitgang die is geboekt op het gebied van samenwerking tussen de 
belanghebbenden en op de stappen die zijn ondernomen ter verbetering van de 
selectiviteit; merkt echter op dat de uitvoering van de aanlandingsverplichting over het 
algemeen laag blijft en dat de hoeveelheid teruggooi ongeveer vergelijkbaar is met 
degene die er was in de jaren vóór de invoering van de aanlandingsverplichting;

4. merkt op dat de aanlandingsverplichting aanleiding heeft gegeven tot bezorgdheid in de 
visserijsector, met name in gemengde visserijen die blootstaan aan potentiële gevallen 
van verstikkingssoorten en vroegtijdige sluiting van de visserij; is ingenomen met de tot 
dusver genomen maatregelen – ruilen  van quota en samenvoegen  van quota voor 
bijvangstsoorten – en dringt aan op de verdere ontwikkeling van doeltreffende plannen 
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ter vermindering van bijvangsten met het oog op het herstel van kwetsbare bestanden;

5. benadrukt dat de uitzonderingen waarin is voorzien in de verordening (hoge 
overlevingskansen en de minimis), kunnen worden gebruikt om de tenuitvoerlegging te 
faciliteren en potentiële verstikkingsgevallen tegen te gaan; herinnert eraan dat 
betrouwbare en nauwkeurige bewijzen en gegevens moeten worden verstrekt en beveelt 
aan de procedure voor het verlenen van vrijstellingen te stroomlijnen, met inbegrip van 
een betere gegevensverzameling;

6. herinnert eraan dat de aanlandingsverplichting geen doel op zich is, maar een instrument 
om de visserij en het operationele gedrag te verbeteren, de ontwikkeling en het gebruik 
van selectiever vistuig te stimuleren, teneinde ongewenste vangsten tot een minimum te 
beperken, en de vangstdocumentatie te verbeteren met het oog op een beter begrip en 
een betere wetenschappelijke beoordeling van de visbestanden; erkent dat dit 
uiteindelijke doel weliswaar tijd en voldoende kennis vergt, maar dat er meer 
inspanningen nodig zijn om een gemeenschappelijk begrip ervan te bevorderen en de 
aanlandingsverplichting ten volle te benutten als middel om het te verwezenlijken;

7. merkt op dat het teruggooiniveau sterk varieert per visserij en per zeebekken, waardoor 
de indruk ontstaat dat een uniforme aanpak misschien niet de optimale strategie is om 
vissers aan te moedigen selectiever te worden; verzoekt de Commissie de belangrijkste 
tekortkomingen te identificeren en voor elk zeebekken aangepaste en op maat gesneden 
oplossingen voor specifieke visserijtakken voor te stellen;

8. herinnert eraan dat het bestaande rechtskader de rechtsgrond biedt voor de lidstaten om 
actief samen te werken om op flexibeler wijze visserijregels vast te stellen en 
wetenschappelijk bewezen mitigatie-instrumenten in te zetten; verzoekt de lidstaten hun 
samenwerking te intensiveren door middel van een regionale aanpak, met inbegrip van 
de betrokkenheid van belanghebbenden en adviesraden, en daartoe gebruik te maken 
van de subsidies die hun ter beschikking staan; herhaalt dat bij de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting moet worden gezorgd voor een gelijk speelveld;

9. is ingenomen met de resultaten van recente wetenschappelijke studies (bv. DiscardLess, 
MINOUW en LIFE iSEAS) over innoverende selectiviteit van het vistuig, 
vermijdingsstrategieën en wijzigingen aan vaartuigen om ongewenste vangsten aan 
boord aan te pakken;

10. benadrukt dat efficiënte systemen voor visserijbeheer, met inbegrip van de mogelijkheid 
om alle elementen te gebruiken om de aanlandingsverplichting naar behoren ten uitvoer 
te leggen en de doelstellingen van het GVB te verwezenlijken, moeten worden 
ondersteund door nauwkeurige en betrouwbare vangstdocumentatie en 
wetenschappelijke gegevens; verzoekt de Commissie en de lidstaten waar nodig meer 
inspanningen te leveren om de toepasselijke EU-wetgeving volledig ten uitvoer te 
leggen en verdere maatregelen te nemen om te zorgen voor volledige documentatie en 
gegevensverzameling;

11. maakt zich zorgen over het gebrek aan behoorlijke controle op en naleving van de 
aanlandingsverplichting en onderstreept de negatieve gevolgen hiervan voor de 
duurzaamheid; dringt erop aan dat beter gebruik wordt gemaakt van nieuwe 
technologieën en digitale oplossingen en dat de samenwerking tussen de visserijsector 
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en de autoriteiten van de lidstaten wordt geïntensiveerd om de controle snel te 
verbeteren;

12. benadrukt dat het verbeteren van de selectiviteit weliswaar een hoge prioriteit moet zijn, 
maar dat voor de uitvoering van de aanlandingsverplichting een sectoroverschrijdende 
aanpak nodig is en duidelijke stimulansen moeten worden ontwikkeld om beste 
praktijken op het gebied van mitigatie aan te moedigen; beveelt de volgende 
begeleidende maatregelen en beheersinstrumenten aan:

a. gebruik van op quota gebaseerde instrumenten: verdeling van quota in 
overeenstemming met de verwachte vangstsamenstelling, verder gebruik van 
aanpassingen door middel van quotaruil met andere lidstaten en toewijzing van 
een geraamd teruggooiaandeel van quota voor vissers die kiezen voor selectiever 
vistuig;

b. toepassing van een aanpak ter voorkoming van teruggooi op basis van mariene 
ruimtelijke ordening, door vissers naar gebieden te leiden waar ondermaatse vis 
waarschijnlijk minder voorkomt;

c. bieden van meer flexibiliteit voor vissers met betrekking tot het kiezen van 
vistuigoplossingen, in combinatie met een grotere verantwoordelijkheid voor 
documentatie (volledige vangstdocumentatie);

d. voorzien in flexibele mechanismen voor de goedkeuring van nieuwe soorten 
selectief vistuig om belanghebbenden te stimuleren om proefprojecten aan te 
vragen en uit te voeren;

e. verlenen van exclusieve toegang tot visserijlocaties of -perioden om de selectiviteit 
te bevorderen;

f. vaststelling van strategieën om ongewenste vangsten anders te gebruiken dan voor 
menselijke consumptie;

g. ontwikkeling van een plan voor ongewenste vangsten en/of regionale 
bijvangstplannen, waarbij de lidstaten en de visserijsector worden betrokken en dat 
wordt ondersteund door het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij;

h. gebruik en ontwikkeling van instrumenten voor kunstmatige intelligentie om de 
selectiviteit en de controle te vergroten;

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


