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Mariene kennis 2020  

Resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2013 over mariene kennis 2020: 

zeebodemkaarten ter bevordering van duurzame visserij (2013/2101(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Groenboek van de Commissie van 29 augustus 2012 getiteld "Mariene kennis 

2020 van zeebodemkaarten tot oceaanprognoses" (COM(2012)0473), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 8 september 2010 getiteld "Mariene kennis 

2020 mariene gegevens en observatie voor slimme en duurzame groei" (COM(2010)0461), 

– gezien Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad van 25 februari 2008 betreffende de 

instelling van een communautair kader 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 Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling 

van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, 

– gezien het voorstel van de Commissie van 12 maart 2013 voor een richtlijn tot vaststelling 

van een kader voor maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer 

(COM(2013)0133), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 september 2012 getiteld "Blauwe groei: 

kansen voor duurzame mariene en maritieme groei" (COM(2012)0494), 

– gezien de Richtlijn 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) (Richtlijn 2008/56/EG), 

– Gezien de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot 

oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap 

(Inspire) (Richtlijn 2007/2/EG),  

– gezien de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake 

het hergebruik van overheidsinformatie (Richtlijn 2003/98/EG), 

– gezien het Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake het 

zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied 

van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) (Besluit nr. 

1982/2006/EG), 

 

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 juli 2012 getiteld "Naar een betere toegang 

tot wetenschappelijke informatie: Vergroting van de voordelen van overheidsinvesteringen 

in onderzoek" (COM(2012)0401), 



– gezien Aanbeveling 2012/417/EU van de Commissie van 17 juli 2012 betreffende de 

toegang tot en de bewaring van wetenschappelijke informatie (), 

– gezien Aanbeveling 2002/413/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002 

betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa), 

– gezien het verslag van de Commissie van 11 september 2012 getiteld "Voortgang van het 

geïntegreerd maritiem beleid van de EU" (COM(2012)0491), 

– gezien het werkdocument van de Commissie van 29 augustus 2012 over de tussentijdse 

evaluatie van het Europees marien observatie- en datanetwerk (SWD(2012)0250), 

– gezien het document van de Commissie van 8 maart 2012 getiteld "Stappenplan voor een 

Europees marien observatie- en datanetwerk (EMODnet)" (Ares(2012)275043), 

– gezien het werkdocument van de Commissie van 8 september 2010 over de 

effectbeoordeling van het Europees marien observatie- en datanetwerk (SEC(2010)0998), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 over "Europa 2020 – Een 

strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020), 

– gezien het werkdocument van de Commissie van 22 januari 2010 over de resultaten van de 

openbare raadpleging over de mariene data-infrastructuur (SEC(2010)0073), 

– gezien de conclusies van de 2973e zitting van de Raad Algemene Zaken en Externe 

Betrekkingen van 16 november 2009 inzake het geïntegreerde maritieme beleid, 

– gezien het verslag van de Commissie van 15 oktober 2009, getiteld "Voortgangsverslag 

over het geïntegreerd maritiem beleid van de EU" (COM(2009)0540), 

– gezien het werkdocument van de Commissie van 7 april 2009 getiteld "Een Europese 

mariene kennisinfrastructuur opbouwen: stappenplan voor een Europees marien observatie- 

en datanetwerk" (SEC(2009)0499), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 september 2008 getiteld "Een Europese 

strategie voor marien en maritiem onderzoek: een coherent kader voor de Europese 

onderzoeksruimte ter ondersteuning van het duurzame gebruik van oceanen en zeeën" 

(COM(2008)0534) en de resolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2009 over 

het toegepast onderzoek op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid1, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 oktober 2007 over een geïntegreerd 

maritiem beleid voor de Europese Unie (COM(2007)0575), 

– gezien artikel 48 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A7-0295/2013), 

A. overwegende dat kennis van het mariene milieu van essentieel belang is om de 

ontwikkeling en uitbreiding van de "blauwe economie" te bevorderen, die de maritieme 

dimensie van de Europa 2020-strategie vertegenwoordigt door kennis en technologische 

                                                 
1  PB C 76 E van 25.3.2010, blz. 38. 



innovatie, duurzaam gebruik van de hulpbronnen, concurrentievermogen en het scheppen 

van werkgelegenheid aan elkaar te koppelen ten gunste van een slimme, duurzame en 

inclusieve groei; 

B. overwegende dat kennis van het mariene milieu van fundamenteel belang is om meer en 

betere informatie te vergaren over de ecosystemen en over de effecten van de menselijke 

activiteiten op het mariene milieu, en om bij te dragen tot een goede bescherming van het 

milieu, een rationele en op de lange termijn milieuvriendelijke duurzame exploitatie van de 

bestanden en een evenwichtige, duurzame groei van de menselijke activiteiten in de 

oceanen en de manier waarop de mens gebruikmaakt van de oceanen; 

C. overwegende dat de beschikbare gegevens over het mariene milieu momenteel op 

versnipperde en gefragmenteerde wijze in handen zijn van een groot aantal verschillende 

entiteiten; overwegende dat het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van de enorme 

hoeveelheid gegevens over het mariene milieu in Europa van essentieel belang is om de 

bestanden te optimaliseren en om ontwikkeling, innovatie en werkgelegenheid in de 

mariene en maritieme sector te bevorderen; 

D. overwegende dat de visserijsector een van de belangrijkste menselijke activiteiten in het 

mariene milieu is en bijdraagt aan de beschikbaarheid van voedselvoorraden en een enorm 

belang heeft, met name voor bepaalde kustgemeenschappen, en derhalve een essentieel 

element vormt van het geïntegreerde maritieme beleid; overwegende dat de visserijsector, 

vanwege de diversiteit en kwantiteit van de visbestanden die worden bevist, vaak grote 

negatieve gevolgen heeft voor de mariene ecosystemen; overwegende dat de visserijsector 

tegelijkertijd de sector is die het zwaarst wordt getroffen door de verschillende activiteiten 

in het mariene milieu, zoals vervoer over zee en toerisme, stedelijke en 

kustgebiedontwikkeling, mariene verontreiniging, de winningsindustrie en hernieuwbare 

energie, en dat de gevolgen van deze activiteiten en de gevolgen van de visserij-activiteiten 

cumulatief kunnen zijn; 

E. overwegende dat de Europese zeeën sterk van elkaar verschillen en dat de vloten en 

visserijtakken van de verschillende lidstaten hun eigen specifieke kenmerken hebben; 

overwegende dat de erkenning en waardering van die diversiteit en specifieke kenmerken in 

grote mate afhangen van de informatie die beschikbaar is over de visserij-activiteiten; 

F. overwegende dat er de laatste tijd niet alleen steeds vaker een beroep wordt gedaan op 

informatietechnologie voor de visserijsector, waardoor informatie beter toegankelijk en 

transparanter is geworden, maar ook dat de systemen voor gegevensvergaring en -

overdracht zijn geautomatiseerd, zowel bij de nationale en regionale overheden als op het 

niveau van de producentenorganisaties; is er derhalve van overtuigd dat het toegankelijk 

maken van meer informatie over de visserij een dynamiek in gang kan zetten die duurzame 

visserijpraktijken, zowel op het gebied van milieu als op economisch en sociaal gebied, kan 

bevorderen;  

G. overwegende dat er biologisch-geografisch gevoelige zones, zones voor het herstel van 

visbestanden en beschermde mariene zones moeten worden vastgesteld en afgebakend om 

de effectieve instandhouding en bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen tegen 

intensieve visserijpraktijken te verzekeren; eraan herinnerend dat de maatregelen voor de 

bescherming van ecosystemen, visserijbeheer en maritieme ruimtelijke ordening beter 

zullen worden begrepen, aanvaard en toegepast maarmate er meer en betere informatie over 

het mariene milieu en de visserij-activiteiten wordt verstrekt;  



H. overwegende dat het initiatief "Mariene kennis 2020" voor een uitwisseling van ideeën over 

dit thema heeft gezorgd en openbaar overleg heeft geïnitieerd voor het peilen van de 

verschillende standpunten over de kansen en uitdagingen van het toegankelijk maken van 

informatie over de observatie van het mariene milieu in Europa; is ingenomen met het 

initiatief van de Commissie voor een groenboek getiteld "Mariene kennis 2020 van 

zeebodemkaarten tot oceaanprognoses";  

I. overwegende dat het potentieel van de enorme hoeveelheid gegevens over het mariene 

milieu die door talrijke publieke en private entiteiten op Europees niveau zijn vergaard en 

worden bewaard overeenkomstig de vastgestelde voorschriften moet worden aangeboord 

door de gegevens ter beschikking te stellen van en toegankelijk te maken voor potentiële 

gebruikers, en verder overwegende dat er een ingrijpende verandering moet plaatsvinden op 

het niveau van de verzameling en het gebruik van de gegevens, teneinde het huidige 

systeem, waarbij op verschillende niveaus gegevens worden vergaard voor unieke en 

specifieke doeleinden, moet worden ingeruild voor een model waarbij de gegevens worden 

vergaard en ter beschikking worden gesteld voor meerdere doeleinden;  

J. overwegende dat het eenvoudiger beschikbaar en toegankelijk maken van de gegevens het 

gebruik ervan in multidisciplinaire studies zal bevorderen en de oprichting van 

intersectorale partnerschappen, met name tussen de publieke en de private sector, zal 

stimuleren, wat een veel grotere capaciteit en een veel groter nut zal opleveren dan wanneer 

de verschillende partijen onafhankelijk werken;  

K. overwegende dat dit initiatief gebaseerd is op een interdisciplinaire strategie waarin alle 

observatieactiviteiten in het mariene milieu die momenteel in de EU worden uitgevoerd, 

worden opgenomen en op elkaar afgestemd; wijst op het nut en de voordelen van de 

toegang tot uiteenlopende soorten gegevens via een enkel digitaal platform voor de 

verstrekking van gegevens over het mariene milieu;  

L. overwegende dat het enorme belang en de diversiteit van de visserij, als traditionele 

activiteit die van oudsher wordt uitgeoefend in het mariene milieu, de opname van gegevens 

over bevissing en visserijbeheer in de gegevens die in kaart worden gebracht en 

toegankelijk worden gemaakt in het kader van het initiatief "Mariene kennis 2020" ten volle 

rechtvaardigt; 

M. overwegende dat de EU ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) 

sinds 2001 de verzameling van gegevens over de visserijsector en de verspreiding van die 

gegevens door de nationale autoriteiten in de lidstaten financiert; eraan herinnerend dat de 

visserij in de EU beheerd wordt via meerjarige beheersplannen en geregeld wordt door een 

op voorzorg stoelende ecosysteembenadering, die de effecten van de visserij op de mariene 

ecosystemen moet beperken, en dat er in het kader van deze beheerstrategie 

multidisciplinair onderzoek moet worden verricht en talrijke wetenschappelijke gegevens 

moeten worden verzameld over de visbestanden; 

N. overwegende dat de lopende hervorming van het GVB meer verplichtingen inhoudt voor de 

lidstaten ten aanzien van de verzameling van biologische, technische, socio-economische en 

milieugegevens over de visserij in de context van het Gegevensverzamelingskader (DCF) 

voor de visserij, dat in de periode 2014-2020 aanvullende financiering zal krijgen uit het 

nieuwe Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV); 

Informatiebronnen en soorten gegevens  



1. wijst erop dat heel wat publieke en private entiteiten gegevens bijhouden over de visserij-

activiteiten in de EU, en dat die gebruikt moeten worden bij het opstellen van openbare 

digitale multiresolutiezeebodemkaarten; 

2. wijst erop dat de lidstaten, teneinde te voldoen aan de verplichtingen ten aanzien van de EU 

in het kader van het DCF, gegevens vergaren en doorgeven die een uitstekende bron van 

informatie over de visserijactiviteiten vormen, en dat deze enorme hoeveelheid informatie 

door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JCR) wordt gebundeld en wordt 

onderworpen aan een evaluatie door de deskundigen van de werkgroepen van het 

Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV); voegt 

daaraan toe dat de in het kader van het DCF door de lidstaten vergaarde informatie door de 

Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES) wordt gebruikt om 

wetenschappelijke informatie te verstrekken over de visbestanden en advies te geven voor 

beheer van de visserij; 

3. wijst op de enorme hoeveelheid gegevens die wordt versterkt door vissersvaartuigen die zijn 

uitgerust met satellietvolgsystemen voor vissersvaartuigen (VMS), die bijzonder nuttig 

zouden zijn voor het in kaart brengen van de visserijactiviteit; herinnert aan het belang van 

VMS-gegevens bij gemengde visserij; wijst erop dat het belangrijk is om aanvullende 

informatie in aanmerking te nemen en in kaart te brengen, met name de gegevens die in de 

elektronische en papieren logboekformulieren en de registers van waarnemers aan boord 

worden vastgelegd, en de gegevens die worden verkregen tijdens de campagnes voor de 

monitoring van de visbestanden; 

4. herinnert eraan dat een aantal producentenorganisaties, met name in de industriële visserij, 

visserijgegevens bezitten die een aanvulling dienen te vormen op de informatie die 

momenteel beschikbaar is; voegt daaraan toe dat wat de kleinschalige visserij betreft – een 

activiteit waarover relatief weinig informatie beschikbaar is –, de gegevensvergaring door 

de vloot zelf dienen te worden bevorderd door de vaartuigen te gebruiken als platform voor 

gegevensvergaring en visserijcontrole, door ze bijvoorbeeld uit te rusten met eenvoudige 

GPS/GPRS-volgsystemen; verklaart voorts dat er een aanzienlijke hoeveelheid gegevens 

over de visserij wordt vergaard in het kader van onderzoeksprojecten; 

5. wijst erop dat het nuttig kan zijn om de ruimtelijke spreiding van de visserijvloot, de 

visserijinspanningen en de samenstelling en het volume van de vangsten toegankelijk te 

maken en in kaart te brengen om potentiële gebruikers informatie te verschaffen over 

bijvoorbeeld de gebieden waar het intensiefst gevist wordt, over de beviste soorten en de 

vangstvolumes in bepaalde gebieden; haalt een aantal soorten visserijgegevens aan die op 

deze manier in kaart zouden moeten worden gebracht, zoals in het bijzonder gegevens over 

het type vaartuig (bv. nationaliteit, haven, leeftijd, lengte en tonnage, vermogen, 

bemanning), de visserijinspanning (bv. aantal reizen of geviste dagen, aantal stuks en 

eigenschappen van het vistuig), de vangsten (bv. doelsoorten, bijvangsten, teruggooi, 

gewicht, waarde); wijst er voorts op dat op basis van de beschikbare VMS-gegevens de 

ruimtelijke spreiding van de vloot in kaart kan worden gebracht en dat de koppeling van 

deze informatie aan de logboekformulieren het mogelijk zou maken om de ruimtelijke 

spreiding van de vangsten in kaart te brengen; 

6. verklaart dat het afzonderlijk in kaart brengen van de gegevens op basis van het soort 

visserijactiviteit (kleinschalige visserij, ambachtelijke visserij of industriële visserij) een 

meer realistisch beeld geeft van de diversiteit van de visserijtakken; wijst er voorts op dat 



het ook nuttig kan zijn om socio-economische indicatoren met betrekking tot de visserij 

(zoals de leeftijd en de opleiding van de bemanning) toegankelijk te maken om zo een 

grondiger inzicht te krijgen in de sector; 

Het vergaren en toegankelijk maken van gegevens 

7. erkent dat veel partijen legitiem belang hebben bij toegang tot informatie over de 

visserijactiviteiten en de staat van instandhouding en de exploitatie van de visbestanden; 

dringt er in dat verband op aan om mechanismen in het leven te roepen om het eenvoudig te 

maken om relevante visserijgegevens onder nog vast te stellen voorwaarden en 

overeenkomstig verschillende toegangsniveaus toegankelijk te maken, waarbij de 

vertrouwelijkheid van de gegevens en de handelsbelangen afdoende moeten worden 

beschermd; 

8. herinnert eraan dat de verzameling van gegevens en het beheer van de visbestanden zowel 

door de EU als door de lidstaten worden gefinancierd en dat potentiële gebruikers en het 

grote publiek de verzamelde gegevens dus moeten kunnen raadplegen; verklaart dat andere 

visserijgegevens die worden verkregen via financiering of cofinanciering door de overheid 

(van de EU of de lidstaten) eveneens openbaar beschikbaar moeten zijn, terwijl voor de 

toegang tot visserijgegevens die zijn vergaard met behulp van private financiering – voor 

zover deze geen commercieel gevoelige gegevens bevatten - toestemming moet worden 

gegeven door de entiteit die eigenaar is van de informatie; 

9. wijst er in de context van de naleving van de verordening tot vaststelling van een 

communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het GVB moet 

garanderen op dat het deel met betrekking tot de gegevens en informatie over de visserij 

artikelen bevat die specifiek zijn toegespitst op de bescherming van persoonsgegevens en de 

waarborging van het beroeps- en het handelsgeheim; benadrukt voorts dat in die 

verordening expliciet wordt vermeld dat gegevens over de visserij waarvan de vergaring, 

uitwisseling en verspreiding schadelijk zou kunnen zijn voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu of de commerciële belangen van 

een natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van de intellectuele eigendom, onder de 

voorschriften inzake vertrouwelijkheid en beroeps- en handelsgeheim vallen; 

10. verklaart dat de situatie op het gebied van visserijgegevens die zijn vergaard in het kader 

van onderzoeksprojecten vergelijkbaar is, en dat te verwachten is dat informatie die is 

vergaard in het kader van wetenschappelijke projecten die tot stand zijn gekomen met 

financiering of cofinanciering door de overheid (de EU of de lidstaten) toegankelijk en 

beschikbaar blijft voor potentiële gebruikers en voor het grote publiek, voor zover is 

voldaan aan speciale voorwaarden voor gegevens die zijn verkregen via projecten; 

benadrukt dat bepaalde soorten visserijgegevens specifiek worden verkregen via de 

ontwikkeling en het gebruik van experimentele modellen, prototypes of experimentele 

toestellen, waardoor het toegankelijk maken van die gegevens bijzonder gevoelig ligt; 

11. wijst op het bestaan van mededelingen en aanbevelingen van de Commissie over de toegang 

tot, de verspreiding van en de bewaring van wetenschappelijke informatie, waarin wordt 

gesteld dat de openbaarmaking van onderzoeksgegevens moet gebeuren overeenkomstig de 

Europese en nationale voorschriften inzake gegevensbescherming; wijst er voorts op dat in 

die documenten wordt vermeld dat rekening moet worden gehouden met de voorwaarden 

voor de openbaarmaking van de gegevens en de nodige beperkingen ten aanzien van de 

voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens, de persoonlijke levenssfeer, het 



handelsgeheim, legitieme handelsbelangen en intellectuele-eigendomsrechten; 

12. pleit ervoor om, ongeacht of de gegevens in handen zijn van publieke of private entiteiten, 

of dat zij zijn vergaard met publieke of private financiering, altijd te vermelden welke 

entiteit verantwoordelijk is voor de verzameling, de verwerking en de overdracht van de 

gegevens; bepaalt voorts dat in gevallen waarin de overdracht van informatie gevolgen kan 

hebben voor de concurrentiepositie, de concurrentie of de inkomsten van de entiteiten die 

eigenaar zijn van de informatie, enkel verwerkte afgeleide producten openbaar moeten 

worden gemaakt en geen ruwe of verwerkte gegevens; in die gevallen zal een verplichte 

bronvermelding belanghebbenden in staat stellen om contact op te nemen met de eigenaars 

van de oorspronkelijke informatie om na te gaan of zij toegang kunnen krijgen tot meer 

gedetailleerde gegevens of zelfs tot de ruwe gegevens; 

13. is van oordeel dat, wanneer gegevens over de bewegingen en activiteiten van de 

visserijvloot in kaart gebracht en toegankelijk worden gemaakt, met name informatie die 

wordt verkregen op basis van de VMS-registers, de logboekformulieren en de registers van 

de waarnemers aan boord, maatregelen moeten worden uitgewerkt om de vertrouwelijkheid 

van de gegevens te vrijwaren en de handelsbelangen te beschermen, met inachtneming net 

de desbetreffende wettelijke bepalingen; geeft aan dat dit kan worden bereikt door het 

weglaten van individuele informatie, zoals de naam en het kentekenbewijs van de 

vaartuigen, het verspreiden van geaggregeerde informatie, bijvoorbeeld gegroepeerd per 

gebied, per vlootsegment of per type vistuig, en het voorzien in een tijdsinterval tussen het 

moment waarop de gegevens worden verzameld en het moment waarop de kaarten met 

informatie over de visserij toegankelijk worden gemaakt; herinnert er evenwel aan dat een 

te sterke aggregatie van gegevens en een te groot interval – zowel in de ruimte als in de tijd 

– afbreuk kunnen doen aan de mate van detail en de resolutie van de informatie; 

14. pleit ervoor dat de Commissie, in het geval van visserijgegevens die in handen zijn van 

publieke entiteiten in de lidstaten, een omvattend en uniform pakket richtsnoeren vaststelt 

voor openbaarmaking, schema’s, verwerking en overdracht binnen een bepaalde termijn; is 

van oordeel dat een minimumpakket richtsnoeren voor verplichte openbaarmaking moet 

worden vastgesteld en dat vergelijkbare gegevens moeten worden overgedragen en 

uitgewisseld, zodat alle lidstaten over hetzelfde soort visserijgegevens beschikken; 

15. pleit ervoor om, in het geval van visserijgegevens die zijn verkregen in het kader van 

onderzoeksprojecten die door de EU of door de lidstaten zijn gefinancierd, of die voor 

medefinanciering in aanmerking komen, verplicht te stellen dat de gegevens na de 

voltooiing van het project, volgens een vooraf vastgesteld tijdspad, openbaar moeten 

worden gemaakt;  

16. pleit ervoor om, voor visserijgegevens die zijn verkregen in het kader van 

onderzoeksprojecten, een redelijke termijn vast te stellen waarbinnen de verantwoordelijke 

onderzoekers de respectieve studies moeten publiceren; verklaart dat, zoals vermeld in het 

Horizon 2020-initiatief, een eind kan worden gemaakt aan deze beperking door een 

moratorium in te stellen om de publicatie mogelijk te maken; is voorts van mening dat de 

gegevensoverdracht zo snel mogelijk moet plaatsvinden en dat het moratorium daarom niet 

langer dan drie jaar mag duren, om te voorkomen dat de gegevens niet langer relevant zijn 

en om maximaal voordeel te halen uit het feit dat zij toegankelijk worden gemaakt; 

Efficiënt verzamelen en aggregeren van gegevens  



17. wijst erop dat de kwaliteit van de gegevens moet worden gestandaardiseerd, geverifieerd en 

gecontroleerd om degelijke en betrouwbare gegevens te kunnen verstrekken, zowel voor 

gegevens die afkomstig zijn uit de gegevensbanken van de lidstaten als voor gegevens uit 

onderzoeksprojecten op het gebied van visserij; 

18. acht het van fundamenteel belang om gemeenschappelijke, geharmoniseerde en beproefde 

protocollen/modellen voor bemonsteringsstrategieën uit te werken, evenals procedures voor 

de verzameling en verwerking van de gegevens en een formaat waarin de informatie ter 

beschikking wordt gesteld, aangezien deze elementen van essentieel belang zijn om de 

vergelijkbaarheid en interoperatibiliteit van de visserijgegevens te garanderen; wijst erop 

dat daartoe het in het kader van het DCF gedefinieerde model kan worden gebruikt; 

19. haalt aan dat de manier waarop de visserijgegevens ter beschikking worden gesteld, kan 

variëren naargelang van de complexiteit van die gegevens, waardoor het noodzakelijk is om 

de te verstrekken gegevens aan te merken als ruwe gegevens, verwerkte gegevens of 

afgeleide producten; wijst erop dat de meest eenvoudige parameters zullen worden 

aangeboden als ruwe gegevens, terwijl complexere/specifieke parameters en parameters die 

een gespecialiseerde analyse en interpretatie vereisen, zullen moeten worden aangeboden 

als verwerkte gegevens of afgeleide producten; wijst erop dat moet worden vermeld welk 

type informatie toegankelijk wordt gemaakt voor potentiële gebruikers, waarbij een 

onderscheid moet worden gemaakt tussen ruwe gegevens, verwerkte gegevens en afgeleide 

producten en tussen parameters die zijn verkregen op basis van metingen en parameters die 

het resultaat zijn van modellen; 

20. wijst erop dat het toegankelijk maken van bijzonder gedetailleerde gegevens en kaarten met 

een te hoge resolutie in bepaalde gevallen kan leiden tot een onwenselijke concentratie van 

de visserijinspanning op bepaalde visbestanden en kwetsbare mariene habitats; is derhalve 

van oordeel dat de verspreiding van dit soort informatie dus vergezeld moet gaan van 

maatregelen om die visbestanden en habitats te beschermen en te controleren; pleit er 

daarnaast voor om gevoelige informatie over de ruimtelijke spreiding van zeldzame of 

bedreigde mariene soorten niet toegankelijk te maken om die soorten te beschermen;  

21. benadrukt dat een efficiënte compilatie en verstrekking van gegevens de nodige coördinatie 

op EU-niveau door de Commissie en overleg en samenwerking op het niveau van de 

lidstaten vereisen; benadrukt dat de coördinatie door de Commissie van essentieel belang is 

om prioritaire doelstellingen op te stellen, de kosten-batenverhouding van de verzameling, 

verwerking en verstrekking van gegevens te verbeteren en synergieën tot stand te brengen 

tussen de lidstaten; 

22. wijst erop dat overleg en samenwerking tussen de lidstaten, gezien de diversiteit van de 

gegevensverzamelingssystemen en het volume en het soort gegevens dat wordt verzameld 

door verschillende publieke en private entiteiten die visserijgegevens bezitten, van 

essentieel belang zijn om de harmonisatie van het type, de hoeveelheid, de kwaliteit en het 

formaat van de gegevens te verzekeren; wijst erop dat de doeltreffendheid van het overleg 

en de samenwerking tussen de lidstaten regelmatig moet worden beoordeeld door de 

Commissie; 

23. beveelt aan om de lidstaten te verplichten om een nationale entiteit aan te wijzen die 

verantwoordelijk is voor de verzameling, compilatie, verwerking, kwaliteitscontrole, 

afstemming en overdracht van gegevens die moeten worden opgenomen in een 

gemeenschappelijk platform voor de toegang tot informatie over de visserijactiviteiten; 



benadrukt dat er tegelijkertijd een specifiek orgaan met dezelfde taak op EU-niveau kan 

worden opgericht, dat met financiering en onder de coördinatie van de Commissie zou 

werken; 

Het verwerken en interpreteren van de gegevens 

24. wijst erop dat er, om de voordelen van dit initiatief optimaal te benutten, behoefte is aan een 

beheers- en werkingsmodel dat een passende verzameling, verwerking, interpretatie en 

verspreiding van de visserijgegevens mogelijk maakt op basis van effectieve participatie en 

inspraak van de lidstaten, de wetenschap en de lokale gemeenschappen; 

25. pleit ervoor om, wat het bestuur en de werking betreft, te voorzien in een permanent statuut 

voor het Europees marien waarnemings- en gegevensnetwerk (EMODnet); benadrukt dat bij 

de integratie en verstrekking van visserijgegevens op dat platform gebruik moet worden 

gemaakt van de ervaring die is opgedaan tijdens de ontwikkeling van het EMODnet-

concept, in de verschillende thematische werkgroepen die werden opgericht en met de 

respectieve thematische portaalsites over het mariene milieu (hydrografie, geologie, 

natuurkunde, chemie, biologie, habitats en menselijke activiteiten); 

26. is van mening dat het belang van deze sector in de EU voldoende reden is om 

visserijgegevens bij voorkeur in een aanvullende themagroep onder te brengen, met name in 

het kader van het EMODnet-platform, of om deze gegevens anders te integreren in het 

recent opgericht themaportaal over de menselijke activiteiten, waarop algemenere 

informatie over ruimere thema's zal worden geplaatst;  

27. wijst erop dat het belangrijk is om het EMODnet-platform en de mariene dienst van het 

Europees programma voor monitoring van de aarde (Global Monitoring for Environment 

and Security - GMES) op elkaar af te stemmen om over zoveel mogelijk gegevens te 

kunnen beschikken en de gegevens over de visserijactiviteiten te kunnen koppelen aan de 

gegevens van de satellietmonitoring van de parameters met betrekking tot het mariene 

milieu; 

28. bepaalt dat er voor een ambitieus initiatief als "Mariene kennis 2020", dat wordt 

gekenmerkt door zijn enorme reikwijdte en multidisciplinaire karakter, met input in de 

gewenst vorm op basis van visserij-informatie, een concreet actieplan moet worden 

uitgewerkt waarin doelstellingen worden vastgelegd op middellange en lange termijn, op 

basis van samenwerking tussen de EU en de lidstaten;  

29. wijst erop dat voor de tenuitvoerlegging en het welslagen van dit soort projecten degelijke 

financiering nodig is, naast een garantie dat de continuïteit en voorspelbaarheid ervan op de 

lange termijn verzekerd zullen blijven; dringt erop aan om de verstrekking van 

visserijgegevens die kunnen worden opgenomen in digitale multiresolutiekaarten van de 

zeebodem voldoende te stimuleren en te steunen vanuit de EU; herinnert er daarom in het 

bijzonder aan dat voor het toegankelijk maken van visserijgegevens een goede afstemming 

nodig is tussen de daartoe bestemde financieringsmechanismen op EU-niveau en op 

nationaal niveau en wijst er daarbij op dat het voorstel van het EFMZV voorziet in steun 

voor de technische instrumenten die nodig zijn voor de oprichting en werking van 

EMODnet. 

o 



o     o 

30. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

regeringen en parlementen van de lidstaten, het Comité van de Regio's, het Raadgevend 

Comité voor de visserij en de aquacultuur, de regionale adviesraden en het 

Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij. 

 

 


