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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee: evaluatie en volgende stappen 
(2019/2178(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 38 en 39 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 over de Europese 
Green Deal (COM(2019)0640),

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 september 2020, getiteld “Jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei 2021” (COM(2020)0575),

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

– gezien Verordening (EU) 2019/982 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 
2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal 
bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries 
Commission for the Mediterranean – Algemene Visserijcommissie voor de 
Middellandse Zee),

– gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij,

– gezien Verordening (EU) 2019/1022 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale 
bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee,

– gezien Verordening (EU) 2017/2107 van het Europees Parlement en de Raad van 
15 november 2017 tot vaststelling van in het verdragsgebied van de Internationale 
Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) geldende 
beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen,

– gezien Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende 
de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen,

– gezien de middellangetermijnstrategie van de Algemene Visserijcommissie voor de 
Middellandse Zee (GFCM) voor de periode 2017-2020, gericht op de duurzaamheid van 
de visserijactiviteiten in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee,

– gezien het verslag 2018 van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee 

1 PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22.
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(GFCM) over de staat van de visserij in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee,

– gezien Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van 
de Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de 
visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007,

– gezien Verordening (EU) 2017/1004 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 mei 2017 betreffende de instelling van een Uniekader voor de verzameling, het 
beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van 
wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid,

– gezien SDG 14 (“Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme 
hulpbronnen”) van de resolutie die op 25 september 2015 werd aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties,

– gezien het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden 
van de Middellandse Zee (Verdrag van Barcelona) en de bijbehorende protocollen en 
besluiten van de Europese Unie,

– gezien de ministeriële verklaring van de kuststaten die grenzen aan de Middellandse 
Zee “MedFish4Ever”, die op 30 maart 2017 werd aangenomen in Valletta, Malta,

– gezien de ministeriële verklaring over het regionale actieplan voor duurzame 
kleinschalige visserij in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee van september 2018,

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 juni 2020, getiteld “Naar een 
duurzamere visserij in de EU: stand van zaken en oriëntaties voor 2021” 
(COM(2020)0248),

– gezien de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 en met name streefdoel 4 daarvan (een 
duurzamere visserij en gezondere zeeën) waarbij de EU zich onder andere inzet voor het 
beëindigen van de negatieve effecten op de visbestanden, soorten, habitats en 
ecosystemen, onder meer door met de toekomstige financiële instrumenten voor visserij 
en maritiem beleid financiële stimulansen te bieden voor beschermde mariene gebieden 
(met inbegrip van Natura 2000-gebieden en uit hoofde van internationale of regionale 
overeenkomsten beschermde gebieden),

– gezien afdeling 2 (Begrenzing van de territoriale zee) van het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake het recht van de zee (Unclos),

– gezien het verslag van de Commissie visserij over de gevolgen van de opwarming van 
de mariene wateren voor de visbestanden en de visserij (2019/2163(INI)),

– gezien het rapport van de FAO over de staat van de visserij in de Middellandse Zee en 
de Zwarte Zee 20202,

– gezien Verordening (EU) 2020/560 van het Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2020 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 508/2014 en (EU) nr. 

2 FAO, 2020. The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2020.  Algemene Visserijcommissie voor de 
Middellandse Zee, Rome.
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1379/2013 wat betreft specifieke maatregelen om de gevolgen van de COVID‐19-
uitbraak in de visserij- en aquacultuursector te beperken,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A9-0000/2021),

A. overwegende dat de Middellandse Zee een gemeenschappelijk goed is dat moet worden 
beschermd en dat momenteel in een zorgwekkende ecologische toestand verkeert en 
wordt overbevist, met alle negatieve sociaaleconomische gevolgen van dien;

B. overwegende dat de visbestanden geen onbeperkt voortplantingsvermogen hebben en 
dat de vraag naar en consumptie van vis voortdurend toenemen;

C. overwegende dat de situatie in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee sinds het begin 
van de gegevensverzameling in 2003 niet wezenlijk is veranderd, hoewel de biomassa 
sinds 2012 mogelijk licht is toegenomen;

D. overwegende dat het percentage overbeviste visbestanden in de Middellandse Zee 
volgens het verslag van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee 
(GFCM) van 2018 over de staat van de visserij in de Middellandse Zee en de Zwarte 
Zee is gedaald van 88 % in 2014 tot 78 % in 2016;

E. overwegende dat de beperkingen van de visserijactiviteiten aanzienlijke 
sociaaleconomische gevolgen hebben;

F. overwegende dat de vissersvloot van de Middellandse Zee voor het grootste deel bestaat 
uit vaartuigen voor de kleinschalige ambachtelijke visserij en dat sommige vissersvloten 
aanzienlijk zijn gekrompen;

G. overwegende dat de visbestanden in de Middellandse Zee niet alleen door de visserij 
onder druk staan, maar ook door verontreiniging, habitatverlies, de scheepvaart, de 
concurrentie om de ruimte en de klimaatverandering;

H. overwegende dat de productie steeds verder afneemt en dat in verband daarmee de 
invoer stijgt;

I. overwegende dat de COVID-19-pandemie negatieve gevolgen heeft;

J. overwegende dat de politieke instabiliteit en de ongeregeldheden in Libië een concrete 
bedreiging vormen voor de persoonlijke vrijheid van de EU-vissers die actief zijn in het 
zuidelijk deel van de Middellandse Zee en voor de veiligheid van hun 
visserijactiviteiten;

De wetgevende aspecten verbeteren

1. verzoekt de Commissie om, na het inwinnen van het advies van de regionale adviesraad 
voor de Middellandse Zee (MED-AC), vast te stellen welke obstakels het herstel van de 
visbestanden in de weg staan, zodat de huidige wetgeving kan worden herzien teneinde 
het herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee concreet op gang te brengen;
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2. vraagt de Commissie om bij elk wetgevingsinitiatief ter beperking van de 
visserijactiviteit rekening te houden met de sociaaleconomische gevolgen van de 
toepassing ervan en om dergelijke initiatieven te ondersteunen met continu bijgewerkte 
wetenschappelijke gegevens die worden gedeeld met de vissersverenigingen;

3. onderstreept dat er op wetgevingsgebied een ecosysteembenadering moet worden 
gevolgd, waarin alle factoren die van invloed zijn op de visbestanden in aanmerking 
worden genomen en worden geanalyseerd;

4. verzoekt de Commissie het concurrentievermogen van de gehele visserijsector en de 
bijbehorende productieketen te beschermen en daarbij de nodige aandacht te besteden 
aan maatregelen die een grotere afhankelijkheid van de invoer voorkomen;

5. dringt erop aan dat de correcte toepassing van het GVB het doel moet hebben om een 
passend evenwicht tot stand te brengen tussen ecologische, economische en sociale 
duurzaamheid;

6. verzoekt de Commissie zo snel mogelijk de sociaaleconomische gegevens van de 
visserijsector van de Middellandse Zee te analyseren om te beoordelen wat de effecten 
van de COVID-19-crisis op de visserijsector zijn;

Sterkere betrokkenheid van exploitanten bij besluitvormingsprocessen en 
gegevensverzameling

7. verzoekt de Commissie de sociale en werkgelegenheidseffecten van de achteruitgang 
van de visbestanden in de Middellandse Zee te onderwerpen aan een economische 
analyse teneinde passende steunmaatregelen te treffen om de duurzaamheid van de 
sector te garanderen;

8. vraagt om een grotere betrokkenheid van territoriale exploitanten bij de verzameling 
van gegevens over selectieve visserij, in nauwe samenwerking met het 
Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV);

9. verzoekt de Commissie de samenwerking en de dialoog met de adviesraden te 
verbeteren en te versterken, met passende inachtneming van hun standpunt en rekening 
houdend met het belang van de vissers voor kustgemeenschappen en met de noodzaak 
vissers, relevante beroepsorganisaties en organisaties van het maatschappelijk 
middenveld in besluitvormingsprocessen te betrekken;

Garanderen van de rechtsstaat

10. veroordeelt de voortdurende inbreuken op het zeerecht in de Middellandse Zee, 
waaronder ontvoeringen, inbeslagnames van vaartuigen, illegale opsluiting, intimidatie, 
controles, pesterijen, aanvallen en oneerlijke processen tegen vissers uit de Unie 
vanwege het feit dat zij hun werk uitoefenen, hetgeen een duidelijke schending is van de 
internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten;

11. verzoekt de Libische en Tunesische autoriteiten een einde te maken aan alle 
beperkingen en aan de intimidatie van vissersvaartuigen uit de Unie, en ervoor te zorgen 
dat de vissers hun rechtmatige activiteiten kunnen uitoefenen zonder bang te hoeven 
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zijn voor vergelding; verzoekt de Libische autoriteiten het Unclos na te leven en hun 
wetgeving aan te passen aan de beginselen van duurzame visserij, met inachtneming 
van het beleid en de besluiten van de GFCM;

12. verzoekt de Commissie om via haar agentschappen het toezicht op de wateren die 
binnen haar bevoegdheden vallen te intensiveren teneinde de veiligheid van de vissers 
van de EU-vloot bij de uitoefening van hun werkzaamheden te verbeteren, en om die 
agentschappen indien nodig te voorzien van passende financiering;

13. verzoekt de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid de inspanningen van de Unie in het zuidelijk deel van de 
Middellandse Zee op het gebied van veiligheid en de rechtsstaat te intensiveren;

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

I. Inleiding
De jaarlijkse visconsumptie in kilo’s per hoofd van de bevolking heeft een nieuwe 
recordhoogte bereikt en moet voorzien in de voedselbehoeften van een alsmaar groeiende 
bevolking. De visserij is daarom een strategische economische en handelssector waarvan het 
voortbestaan op elke mogelijke manier moet worden gegarandeerd en beschermd.

Al duizenden jaren is de Middellandse Zee een steunpilaar voor de bevolking langs de kust en 
voor de economieën van de landen die aan de Middellandse Zee grenzen. Hierdoor is de 
Middellandse Zee ook een van de meest intensief beviste zeeën, waarbij soms 80 % van 
bepaalde demersale soorten wordt gevangen.

De achteruitgang van specifieke visbestanden houdt echter ook verband met andere 
ecologische factoren. De visserij en de visecosystemen staan door verschillende factoren – 
zoals verontreiniging, klimaatverandering, de exploitatie van koolwaterstoffen, 
baggerwerkzaamheden en de scheepvaart – onder druk en gaan daardoor achteruit.

Om deze redenen is een zorgvuldig visserijbeheer van essentieel belang, en daartoe moeten 
specifieke instrumenten worden aangenomen om de visbestanden op een bepaald niveau te 
houden teneinde te voorkomen dat ze geleidelijk verzwakken en constant achteruitgaan, met 
alle negatieve gevolgen van dien voor de economie, de werkgelegenheid en het milieu.

Hoewel het positief is dat vis wordt geconsumeerd, zijn de achteruitgang van de bestanden en 
de moeilijkheden om bepaalde bestanden in de Middellandse Zee te herstellen, negatieve 
aspecten die nauwkeurige analyses vereisen om oplossingen te vinden die een billijke 
levensstandaard bieden aan degenen die afhankelijk zijn van de visserijactiviteit, rekening 
houdend met de kustvisserij en de sociaaleconomische aspecten.

Het belang van de visserijsector blijkt uit de opneming ervan in bijna alle operationele 
programma’s van de Commissie, zoals het recente “van boer tot bord”-initiatief, waarin de 
komende strategische richtsnoeren inzake duurzame ontwikkeling worden uiteengezet 
teneinde de sector duurzamer en concurrerender te maken. 

Het is absoluut een goede zaak dat de Commissie hoge milieunormen wil vaststellen, maar 
dat mag niet leiden tot een hogere invoer en tot een vermindering van de voedselproductie in 
de EU.

II. De actuele situatie en de gevolgen daarvan voor de visserijsector
De wetenschappelijke gemeenschap is van mening dat de overgrote meerderheid van de 
visbestanden in de Middellandse Zee sterk boven hun biologische capaciteit wordt bevist 
(WTECV 20203). Het onderzoek heeft evenwel niet op alle bestanden betrekking. Deze 
wetenschappelijke lacune moet worden verholpen teneinde passende besluiten te kunnen 
nemen met betrekking tot een duurzaam visserijbeheer. 

3 Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) – Monitoring the performance 
of the Common Fisheries Policy (STECF-Adhoc-20-01). Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 
Luxemburg, 2020, ISBN 978-92-76-18115-6, doi:10.2760/230469, JRC120481.
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De samenhang tussen het GVB en de milieuwetgeving van de Unie, met als voornaamste doel 
om een goede ecologische toestand te bereiken, moet verenigbaar zijn met de 
winstgevendheid van de vloten, zodat economische, sociale en werkgelegenheidsvoordelen 
kunnen worden behaald.
In verschillende landen zijn de vloot en de bemanning in de afgelopen twintig jaar gehalveerd 
en is de productie met meer dan 50 % gedaald, ten gunste van de invoer, die momenteel 
ongeveer 85 % bedraagt voor kleine pelagische soorten en demersale soorten.
Er moeten voorwaarden worden geschapen waarbij de instandhouding van de visbestanden en 
de winstgevendheid van bedrijven hand in hand gaan om de tot op heden geleverde 
inspanningen niet teniet te doen. 
Het waarborgen van een perfect evenwicht tussen ecologische, economische en sociale 
duurzaamheid lijkt misschien utopisch, maar dat moet het hoofddoel zijn van elk beleid dat 
van invloed is op de zeeën en het bedrijfsleven.

III. Het huidige rechtsstelsel
Het GVB waarborgt de activiteiten in het kader van de visserij en de aquacultuur en introduceert 
tegelijkertijd voorwaarden inzake ecologische duurzaamheid met als doel voordelen te 
realiseren op economisch en sociaal gebied en op het gebied van werkgelegenheid alsmede bij 
te dragen tot de beschikbaarheid van voedselvoorraden.

Deze in artikel 39 VWEU ondergebrachte activiteiten moeten zorgen voor een evenwicht 
tussen het beheer van de visbestanden en de instandhouding van de mariene rijkdommen, op 
basis van de beste beschikbare wetenschappelijke adviezen. De internationale samenwerking 
met betrekking tot de visserij in de Middellandse Zee vindt voornamelijk plaats onder 
auspiciën van de GFCM, een regionale organisatie voor visserijbeheer waarbij de EU een 
verdragsluitende partij is. De door de GFCM aangenomen aanbevelingen zijn bindend.

In het kader van het GVB wordt de voorzorgsbenadering toegepast op het visserijbeheer en 
wordt ernaar gestreefd dat de levende biologische rijkdommen van de zee zo worden 
geëxploiteerd dat de populaties van de gevangen soorten boven een niveau worden gebracht en 
behouden dat de maximale duurzame opbrengst kan opleveren.

Bij het visserijbeheer op EU-niveau worden verschillende benaderingen gecombineerd. 
Bepaalde normen, bijvoorbeeld met betrekking tot het visserijcontrolesysteem en de 
maximale capaciteit van de nationale vloot, zijn over de hele linie van toepassing; andere 
gelden op regionaal niveau of voor specifieke visserijactiviteiten. Verordening (EG) nr. 
1967/2006 (de “mediterrane verordening”) is een van de belangrijkste rechtskaders van de EU 
voor het beheer van de visserijactiviteiten in het Middellandse Zeegebied en omvat een aantal 
technische normen, zoals de specificaties van de uitrusting en minimumafmetingen voor vis 
(met name 9 cm voor ansjovis en 11 cm voor sardines). De verordening is gewijzigd om deze 
af te stemmen op de GVB-basisverordening van 2013.

IV. Oplossing en voorstellen 
De zeeën hebben niet alleen onder de visserij te lijden. Daarom moet er een echte 
ecosysteembenadering worden gevolgd, waarin alle factoren die van invloed zijn op de 
bestanden in aanmerking worden genomen.

Gelet op het algemeen belang en de instandhouding van de bestanden en de winstgevendheid 
van de bedrijven moeten alle uitgevaardigde verordeningen worden geharmoniseerd teneinde 
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de visserijactiviteiten te vereenvoudigen en deze niet nog verder te bemoeilijken.
Meer dan een jaar na de inwerkingtreding van een verordening moet de gezondheidstoestand 
van de betrokken bestanden onmiddellijk wetenschappelijk worden onderzocht om 
wetenschappelijke gegevens te verkrijgen over de doeltreffendheid van de toegepaste 
beperkingen en om na te gaan of ze moeten worden opgeschort.

Een grotere betrokkenheid van de exploitanten bij de besluitvormingsprocessen is van 
essentieel belang en daarbij moeten de volgende punten centraal staan:

– grotere betrokkenheid van en medebeheer door de belanghebbenden;
– het aanvullen van wetenschappelijke gegevens met de kennis van de 

belanghebbenden;
– het verbeteren van de kennis en het beheer van de recreatieve visserij.

Als alleen met milieugegevens rekening wordt gehouden, bestaat het risico dat een aantal zeer 
belangrijke aspecten, zoals de sociaaleconomische gevolgen van de beperking van de 
visserijactiviteiten, over het hoofd worden gezien.
Daarom moeten vergelijkende analyses worden verricht waarbij de milieu- en de economische 
gegevens van de gehele visserijsector en van de exploitanten tegen elkaar worden afgezet. Op 
deze manier kan een completer beeld worden gevormd van de situatie en is men beter in staat 
om knelpunten tijdig aan te pakken.

V. Garanderen van het wederkerigheidsbeginsel en de rechtsstaat
De meeste vissersvaartuigen die in de Middellandse Zee actief zijn, zijn niet uit de EU maar 
uit derde landen afkomstig.

De landen die aan de Middellandse Zee grenzen hebben tal van verdragen en overeenkomsten 
ondertekend, niet alleen wat betreft het beheer en de bescherming van de visserij, maar de 
doeltreffende uitvoering van deze verdragen en overeenkomsten is in de praktijk zeer 
uiteenlopend en op punten tegenstrijdig.

De Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM) is de regionale 
organisatie voor visserijbeheer in de Middellandse Zee en heeft als belangrijkste doel om de 
ontwikkeling, de instandhouding, een verstandig beheer en een optimaal gebruik van de 
mariene biologische rijkdommen en tegelijkertijd de duurzame ontwikkeling van de 
aquacultuur in de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en aanverwante wateren te bevorderen.
Op dezelfde wijze heeft het project “MedFish4Ever” tot doel de visbestanden in de 
Middellandse Zee te laten toenemen door middel van een reeks ambitieuze activiteiten en 
doelstellingen die moeten worden verwezenlijkt door het beheer en de governance in de 
visserijsector te versterken.
Er bestaan duidelijk vastgelegde voorwaarden voor echte en doeltreffende samenwerking met 
betrekking tot het visserijbeheer in de Middellandse Zee.
Om te voorkomen dat de inspanningen die van de EU-vloot worden verlangd en waarbij de 
visserijactiviteiten worden beperkt en zodoende minder duurzaam worden in economisch 
opzicht, vergeefs zijn, moeten alle verdragsluitende landen de bepalingen naleven en constant 
toezien op de activiteiten van hun vloten.

Het in Montego Bay ondertekende Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee bepaalt bij artikel 3 dat “[i]edere Staat [...] het recht [heeft] de breedte van zijn territoriale 
zee vast te stellen tot een grens niet verder dan 12 zeemijl [...]”. Sommige staten hanteren 
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willekeurig grenzen die meer dan twee keer zo ruim zijn, waardoor zeer gevaarlijke situaties 
ontstaan.
De kustwateren van de EU-lidstaten die aan de Middellandse Zee grenzen worden 
voortdurend illegaal betreden door vissersvaartuigen uit andere landen, die tot drie mijl uit de 
kust varen. Zij plunderen niet alleen de visbestanden van de desbetreffende landen, maar 
hinderen ook de reguliere visserijactiviteiten van de vissers die ten volle gerechtigd zijn om 
daar actief te zijn.

VI. Conclusies
Het is essentieel om voortdurend wetenschappelijke gegevens met betrekking tot de toestand 
van de visbestanden te verzamelen en bij te werken. Daarbij moeten de territoriale 
exploitanten direct worden betrokken, aangezien zij de ontwikkeling van de verschillende 
aspecten voortdurend kunnen volgen, en om te vermijden dat de regelgeving “van bovenaf” 
wordt opgelegd en te waarborgen dat ze het resultaat is van een goed gestructureerde 
coördinatie.
Het is evenzeer van belang om alle verschillende soorten gegevens in aanmerking te nemen 
door middel van een holistische benadering die rekening houdt met alle aspecten die de 
gesteldheid van de zee beïnvloeden.

Voor een duurzame visserij moet de duurzaamheid van de gehele visserijsector en de 
volledige productieketen worden gewaarborgd, met alle positieve sociaaleconomische 
gevolgen van dien voor de betrokken regio’s, en moet een gemeenschappelijk doel worden 
nagestreefd.


