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Meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand  

Resolutie van het Europees Parlement van 16 februari 2012 over de stand van zaken 

betreffende het voorgestelde meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand en de 

visserijtakken die dit bestand exploiteren (2011/2937(RSP))  

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0189) en artikel 37 van 

het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 

(C7-0010/2009), 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 

gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 

interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665), 

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name 

artikel 43, lid 2, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 maart 20101, 

– gezien zijn standpunt, in eerste lezing vastgesteld op 23 november 2010 met het oog op 

de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad 

tot vaststelling van een meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand en de 

visserijtakken die dat bestand exploiteren2,  

– gezien zijn resolutie van 25 februari 2010 over het Groenboek van de Commissie over de 

hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid3, 

– gezien het voorstel van de Commissie van 13 juli 2011 voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid 

(COM(2011)0425), 

– gezien de mondelinge vragen aan de Commissie en de Raad over de stand van zaken 

betreffende het voorgestelde meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand en de 

visserijtakken die dit bestand exploiteren (O-000308/2011 – B7-0023/2012, O-

000309/2011 – B7-0024/2012), 

– gezien artikel 115, lid 5 en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,  

A. overwegende dat de Europese Unie, overeenkomstig het uitvoeringsplan dat is 

vastgesteld op de Wereldtop van de Verenigde Natie van 2002 te Johannesburg, mee 

moet zorgen voor het behoud of het herstel van de visbestanden op een niveau dat een 

maximale duurzame opbrengst kan opleveren, met als doel de urgente verwezenlijking - 

waar mogelijk uiterlijk in 2015 - van de doelstellingen inzake uitgeputte bestanden; 

                                                 
1  PB C 354 van 28.12.2010, blz. 68. 
2  Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0421. 
3  PB C 348 E van 21.12.2010, blz. 15. 



B. overwegende dat het gemeenschappelijk visserijbeleid overeenkomstig artikel 2 van 

Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de 

instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) een exploitatie van de levende aquatische 

hulpbronnen moet garanderen die voor duurzame omstandigheden op economisch, 

ecologisch en sociaal gebied zorgt; 

C. overwegende dat het westelijke horsmakreelbestand economisch gezien het belangrijkste 

bestand is dat in de wateren van de Unie voorkomt; 

D. overwegende dat de Commissie in april 2009 een beheersplan heeft voorgesteld 

(COM(2009)0189) dat gebaseerd is op het voorbereidende werk van de regionale 

adviesraad voor pelagische bestanden  en het advies van de Internationale Raad voor het 

onderzoek van de zee (ICES) en het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité 

voor de visserij (STEFC); 

E. overwegende dat meerjarenplannen de hoeksteen van het GVB vormen en een essentieel 

instandhoudingsinstrument zijn waarmee algemene bepalingen worden vastgesteld die 

nodig zijn voor het nastreven van de doelen van het GVB; dat meerjarenplannen daarom 

volgens de gewone wetgevingprocedure moeten worden vastgesteld, overeenkomstig 

artikel 43, lid 2, VWEU; 

F. overwegende dat er over het westelijke horsmakreelbestand onvoldoende biologische 

gegevens zijn om het bestand volledig te kunnen evalueren; dat in het advies van het 

STEFC echter staat dat een oogstcontroleregeling op basis van de trend in de eiproductie 

borg kan staan voor duurzaam bestandsbeheer;  dat de oogstcontrole gelijkelijk gebaseerd 

moet zijn op vanuit het voorzorgsbeginsel verstrekt advies over gemiddelde 

rekruteringsvoorwaarden en op recente totaal toegestane vangsten die zijn aangepast met 

een factor die de recente trend in de op basis van de eiproductie gemeten omvang van het 

bestand weergeeft; 

G. overwegende dat het vaststellen en toewijzen van vangstmogelijkheden in het kader van 

het GVB een rechtstreekse impact hebben op de sociaaleconomische situatie van de 

visserijvloten van de lidstaten, met name voor kleinschalige kustvloten; 

H. overwegende dat de Raad zichzelf niet het recht mag voorbehouden om unilateraal over 

te gaan tot aanpassing van de parameters die in het voorstel voor de vaststelling van de 

totaal toegestane vangsten  zijn gedefinieerd, aangezien dat kernpunten zijn van het 

voorgestelde langetermijnplan;  

I. overwegende dat het Parlement in zijn standpunt in eerste lezing  de Raad een zekere 

flexibiliteit had gelaten ten aanzien van de formule voor het berekenen van de totale 

verwijderde hoeveelheid overeenkomstig wetenschappelijk onderbouwde oogstregels, 

zulks om een compromisoplossing mogelijk te maken en bij te dragen aan een 

constructieve en positieve benadering van dit wetgevingsvoorstel; 

J. overwegende dat de biologische referenties en parameters die deel uitmaken van de 

oogstregeling gebaseerd moeten zijn op de meest recente wetenschappelijke inzichten en 

dat de Commissie moet worden gemachtigd om overeenkomstig artikel 290 VWEU 

gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van bepaalde 

biologische referenties en parameters in de oogstregeling en om snel in te grijpen 



wanneer de situatie verandert; 

1. benadrukt dat het plan is erop gericht enerzijds de biomassa van de westelijke 

horsmakreel op een niveau te houden dat de duurzame exploitatie van dit bestand 

garandeert en anderzijds de hoogste langetermijnopbrengst op te leveren; 

2. meent dat de oogstcontrole gelijkelijk gebaseerd moet zijn op vanuit het 

voorzorgsbeginsel verstrekt advies en op recente totaal toegestane vangsten die zijn 

aangepast met een factor die de recente trend in de op basis van de eiproductie gemeten 

omvang van het bestand weergeeft; 

3. benadrukt dat de oogstcontroleregelingen essentiële elementen van de meerjarenplannen 

vormen, die volgens de gewone wetgevingsprocedure moeten worden vastgesteld; 

4. benadrukt dat beheersplannen voor de lange termijn die voor zoveel mogelijk 

visbestanden gelden cruciaal zijn voor het behoud van de visbestanden, zoals de 

Commissie heeft beklemtoond in haar voorstel voor een hervormd gemeenschappelijk 

visserijbeleid; 

5. benadrukt dat de huidige interinstitutionele impasse moet worden doorbroken omwille 

van de duurzaamheid van de visbestanden en om de vissers in staat te stellen hun 

toekomstige activiteiten beter te plannen;  

6. verzoekt de Commissie meer initiatieven te nemen om een politieke dialoog tussen de 

drie instellingen te bevorderen, zodat hun respectieve rol in het besluitvormingsproces 

wordt verduidelijkt en de kwestie van de toekomstige opzet van de meerjaarlijkse 

beheersplannen aan de orde kan worden gesteld; 

7. verzoekt de Commissie om met spoed de stappen te zetten die zij bij diverse 

gelegenheden heeft aangekondigd en toegezegd om nieuwe interinstitutionele 

patstellingen met betrekking tot de toekomstige beheersplannen voor de lange termijn te 

voorkomen; 

8. verzoekt de Raad zijn standpunt over het voorgestelde meerjarenplan voor het westelijke 

horsmakreelbestand bekend te maken, zodat het Parlement zijn tweede lezing kan starten 

en verder kan met dit dossier; 

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 

Commissie. 

 

 


