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BEKNOPTE MOTIVERING

De situatie rond kabeljauw in de Oostzee is ernstig. Ondanks de verlaging van de vangstquota 
in de afgelopen jaren zijn delen van het kabeljauwbestand in de buurt van de in biologisch
opzicht kritieke grens gekomen. Dat vormt een ernstige bedreiging voor het unieke en uiterst 
kwetsbare mariene milieu in de Oostzee.

Wij zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat ook in de toekomst kabeljauwvisserij in de 
Oostzee mogelijk blijft. De huidige verordeningen zijn een stap in de goede richting maar 
zullen weinig resultaat hebben als ze niet worden nageleefd. Er zijn verschillende, complexe 
factoren die de kabeljauw en de Oostzee als geheel bedreigen, maar de belangrijkste 
bedreiging is de illegale visserij. Volgens schattingen van de Internationale Raad voor het 
onderzoek van de zee (ICES) is 35 tot 45% van de aangelande kabeljauw uit het oostelijk 
beheersgebied illegaal gevangen. Daarom is nieuwe regelgeving voor de kabeljauwvisserij 
niet de belangrijkste factor waarmee de kabeljauwstand beschermd kan worden. Garanties 
voor de naleving van de bestaande verordeningen zijn veel belangrijker en moeten daarom 
bovenaan op de agenda komen.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de lidstaten om ervoor te zorgen dat de 
onderhavige verordening wordt nageleefd. Het is nu al duidelijk hoe ernstig de 
tekortkomingen daarbij zijn. Dat gaat ten koste van de kabeljauwstand en de Oostzee als 
geheel. Aangezien de Gemeenschap zelf niet in staat is de visserij te controleren of illegale 
vangst te bestraffen, moet zij ervoor zorgen dat de lidstaten over de instrumenten beschikken 
om de verordening te handhaven.

Zowel om milieuredenen als omwille van de beschikbaarheid van kabeljauw in de toekomst is 
het van belang de kabeljauwstand in de gehele Oostzee te beschermen. Doordat het 
kabeljauwbestand thans administratief verdeeld is over een westelijk en een oostelijk 
beheersgebied, neemt de illegale vangst toe en wordt de wetenschappelijke basis zwakker. De 
bestanden in de twee beheersgebieden staan met elkaar in verband. Mede daarom en met het 
oog op verhindering van illegale vangst en vereenvoudiging van het toezicht moet de 
scheiding van de beheersgebieden ongedaan worden gemaakt en moet het kabeljauwbestand 
als een geheel worden beheerd.

De kabeljauwstand heeft ook te lijden van de vangst van te veel jonge exemplaren, die 
hooguit een keer hebben kunnen paren. Als gevolg daarvan worden de groeisnelheid en 
veerkracht van de bestanden aangetast. Het verdient tevens vermelding dat de marktwaarde 
van de kabeljauwvangst afneemt als de aangelande exemplaren te jong zijn.

Willen wij een ineenstorting van de kabeljauwstand voorkomen, dan moet de strenge 
toedeling van vangstquota gehandhaafd blijven. De jaarlijkse wetenschappelijke evaluaties 
die aan het besluit van de Raad ten grondslag liggen, moeten onverkort opgevolgd worden. 
We moeten in de eerste plaats om het milieu en de langetermijnperspectieven denken en niet 
sociale doelen voor de korte termijn laten prevaleren.

Een en ander leidt tot de conclusie dat voor het milieu en de kabeljauwstand in de Oostzee een 
nieuw visserijbeleid nodig is, een beleid dat ervoor zorgt dat de vissers uit de gehele EU zich 
voor het voortbestaan van het visbestand verantwoordelijk voelen en daarnaar handelen. Een 
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systeem dat bewezen heeft de visbestanden te kunnen beschermen en anderzijds de vissers de 
gelegenheid biedt de uitoefening van hun beroep voort te zetten, is het systeem van de 
individueel overdraagbare quota (ITQ - individually transferable quotas). Dit systeem houdt 
in dat elke visser een individueel vangstrecht krijgt via een individueel jaarlijks quotum per 
vissoort en vangstgebied. Het totale vangstquotum wordt aanvankelijk vastgesteld door een 
relevante instantie, bijvoorbeeld het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité 
voor de visserij (WTECF) en later aan de hand van voorstellen van de vissersorganisaties.

Het ITQ-systeem stimuleert de vissers om niet te veel te vangen aangezien dat op termijn 
rechtstreekse negatieve gevolgen heeft. Het is in het directe eigenbelang van de vissers om de 
regels na te leven, waakzaam te zijn tegen illegale vangst en paaiplaatsen te beschermen. 
Doordat ITQ's verhandelbaar zijn, kunnen vissers die uit het beroep willen stappen zich een 
goede uitgangspositie voor een ander beroep verwerven. Het ITQ-systeem heeft goede 
resultaten opgeleverd in Nieuw-Zeeland, Alaska en IJsland.

De kabeljauwvisserij in de Oostzee kan een proefproject voor ITQ in de EU zijn. Het gaat om 
een overzichtelijk vangstgebied met twee visbestanden maar met betrekkelijk kleine afstanden 
tussen de beide gebieden.

Samenvatting - voorgestelde maatregelen:

1. Samenvoeging van het oostelijk en westelijk beheersgebied zodat het bestand als een 
geheel kan worden beheerd, niet alleen omdat de twee bestanden met elkaar in verband staan 
maar ook om het toezicht te vereenvoudigen en illegale vangst te voorkomen.

2. Invoering van striktere normen voor het toezicht van de lidstaten en sancties voor illegale 
kabeljauwvangst, en opstelling en publicatie door de Commissie van een lijst met staten die in 
dezen in gebreke blijven.

3. Verhoging van de toegestane minimumlengte van aangelande kabeljauw tot 40 cm. Aldus 
krijgt de vis meer kans om zich voort te planten en kan het bestand sterker worden.

4. Bepaling van de omvang van de vangstquota door wetenschappers; voorkomen dat lidstaten 
de milieuaspecten bij de quotavaststelling verwaarlozen.

5. De Commissie moet in haar evaluatie nagaan of een ITQ-systeem voor Oostzeekabeljauw 
kan worden ingevoerd om de individuele vissers aan te moedigen de visbestanden in stand te 
houden.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie visserij onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 3 bis (nieuw)

(3) bis De twee betrokken 
kabeljauwbestanden in de Oostzee, het 
oostelijke en het westelijke, worden door 
dezelfde vissersvloten bevist, hetgeen vereist 
dat het meerjarenplan voor het 
kabeljauwbestand in de Oostzee de twee 
bestanden als een geheel beschouwt, 
ofschoon ze in bepaalde opzichten van 
elkaar verschillen.

Motivering

Vissersschepen en vissen verplaatsen zich tussen het oostelijk en en het westelijk deel van de 
Oostzee. Zowel om milieuredenen als omwille van de beschikbaarheid van kabeljauw in de 
toekomst is het van belang de kabeljauwstand in de gehele Oostzee te beschermen.

Amendement 2
Overweging 4 bis (nieuw)

(4) bis De ernstigste bedreiging voor de
kabeljauwbestanden in de Oostzee is de 
illegale vangst. Die vloeit voort uit 
ontoereikend toezicht en onwil om 
overtreding van de bestaande 
verordeningen te bestraffen.

Motivering

Om de kabeljauwstand in de Oostzee te beschermen is niet in de eerste plaats nieuwe 
regelgeving nodig, maar naleving van de bestaande vrordeningen.

Amendement 3
Artikel 1

Bij deze verordening wordt een 
meerjarenplan vastgesteld voor de volgende 

Bij deze verordening wordt een 
meerjarenplan vastgesteld voor de volgende 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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kabeljauwbestanden (hierna “de betrokken 
kabeljauwbestanden” genoemd) en de 
visserijtakken die deze bestanden 
exploiteren:

(a) kabeljauw die verblijft in de 
deelsectoren 22, 23 en 24;

(b) kabeljauw die verblijft in de 
deelsectoren 25 tot en met 32.

kabeljauwbestanden (hierna “de betrokken 
kabeljauwbestanden” genoemd) en de 
visserijtakken die deze bestanden 
exploiteren: 

kabeljauw die verblijft in de deelsectoren 22
tot en met 32.

Motivering

De scheiding tussen een oostelijk en een westelijk beheersgebied moet ongedaan worden 
gemaakt en het kabeljauwbestand moet als een geheel worden beheerd. Reden daarvoor is dat 
de twee bestanden met elkaar in verband staan en dat de illegale visserij zo beter kan worden 
bestreden en het toezicht eenvoudiger wordt.

Amendement 4
Artikel 4

Het plan waarborgt de duurzame exploitatie 
van de betrokken kabeljauwbestanden door 
de visserijsterftecoëfficiënten geleidelijk te 
verlagen tot en te handhaven op niveaus die 
niet lager zijn dan:

1) 0,6 bij de leeftijden van drie tot en met 
zes jaar voor het kabeljauwbestand in 
de deelsectoren 22, 23 en 24 en

2) 0,3 bij de leeftijden van vier tot en met 
zeven jaar voor het kabeljauwbestand 
in de deelsectoren 25 tot en met 32.

Het plan waarborgt de duurzame exploitatie 
van de betrokken kabeljauwbestanden door 
de visserijsterftecoëfficiënten geleidelijk te 
verlagen tot en te handhaven op niveaus die 
niet lager zijn dan 0,3 bij de leeftijden van 
drie tot en met zeven jaar voor het 
kabeljauwbestand in de deelsectoren 22 tot 
en met 32.

Motivering

De scheiding tussen een oostelijk en een westelijk beheersgebied moet ongedaan worden 
gemaakt en het kabeljauwbestand moet als een geheel worden beheerd. Reden daarvoor is dat 
de twee bestanden met elkaar in verband staan en dat de illegale visserij zo beter kan worden 
bestreden en het toezicht eenvoudiger wordt. Samenvoeging van de twee beheersgebieden 
vereist dat er één visserijsterftecoëfficiënt wordt gehanteerd. Aangezien het kablejauwbestand 
in de Oostzee ernstig bedreigd wordt moeten de regels strikt zijn.

Amendement 5
Artikel 6, lid 3
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3.  Wanneer de toepassing van lid 1 zou 
resulteren in een TAC die meer dan 15% 
kleiner is dan de TAC van het voorgaande 
jaar, stelt de Raad een TAC vast die 15% 
kleiner is dan de TAC van dat jaar.

schrappen

Motivering

Het is van het grootste belang dat de Raad het wetenschappelijk advies opvolgt en 
milieuaspecten bij de vaststelling van de quota niet verwaarloost.

Amendement 6
Artikel 6, lid 4

4.  Lid 3 geldt niet in het geval dat uit een 
door het WTECV uitgevoerde 
wetenschappelijke evaluatie blijkt dat de 
visserijsterftecoëfficiënt in het jaar van 
toepassing van de TAC hoger zal zijn dan 
een waarde van 1 per jaar bij de leeftijden 
van drie tot en met zes jaar voor het 
kabeljauwbestand in de deelsectoren 22, 23 
en 24 of dan een waarde van 0,6 per jaar 
bij de leeftijden van vier tot en met zeven 
jaar voor het kabeljauwbestand in de 
deelsectoren 25 tot en met 32.

4.  Lid 3 geldt niet in het geval dat uit een 
door het WTECV uitgevoerde 
wetenschappelijke evaluatie blijkt dat de 
visserijsterftecoëfficiënt in het jaar van 
toepassing van de TAC hoger zal zijn dan 
een waarde van 0,6 per jaar bij de leeftijden 
van drie tot en met zeven jaar voor het 
kabeljauwbestand in de deelsectoren 22 tot 
en met 32.

Motivering

De scheiding tussen een oostelijk en een westelijk beheersgebied moet ongedaan worden 
gemaakt en het kabeljauwbestand moet als een geheel worden beheerd. Reden daarvoor is dat 
de twee bestanden met elkaar in verband staan en dat de illegale visserij zo beter kan worden 
bestreden en het toezicht eenvoudiger wordt.

Amendement 7
Artikel 8, lid 1

1.  De visserij met trawlnetten, Deense 
zegens of soortgelijk vistuig met een 
maaswijdte van 90 mm of meer, met 
kieuwnetten, warnetten of schakelnetten met 
een maaswijdte van 90 mm of meer of met 
geankerde beugen is verboden:
a)  van 15 maart tot en met 14 mei in de 

1.  De visserij met trawlnetten, Deense 
zegens of soortgelijk vistuig met een 
maaswijdte van 90 mm of meer, met 
kieuwnetten, warnetten of schakelnetten met 
een maaswijdte van 90 mm of meer of met 
geankerde beugen is van 15 juni tot en met
14 september verboden in de deelsectoren 
22 tot en met 32 waar kabeljauw voorkomt.
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deelsectoren 22, 23 en 24 en
b)   van 15 juni tot en met 14 september in 
de deelsectoren 25 tot en met 27.

Motivering

De scheiding tussen een oostelijk en een westelijk beheersgebied moet ongedaan worden 
gemaakt en het kabeljauwbestand moet als een geheel worden beheerd. Reden daarvoor is dat 
de twee bestanden met elkaar in verband staan en dat de illegale visserij zo beter kan worden 
bestreden en het toezicht eenvoudiger wordt. Samenvoeging van de twee beheersgebieden 
vereist dat er één periode voor het vangstverbod geldt.

Amendement 8
Artikel 8, lid 6 bis (nieuw)

6 bis. In afwijking van de regels voor 
minimummaten van kabeljauw bij aanvoer 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
2187/2005 bedraagt voor kabeljauw in de 
deelsectoren 22 tot en 32 de minimummaat 
bij aanvoer 40 cm.

Motivering

Ter versterking van de kabeljauwbestanden in de Oostzee is het nodig de regels voor 
minimummaten van kabeljauw in de Oostzee te wijzigen. Door de minimummaat tot 40 cm te 
verhogen krijgt de vis meer kans om zich voort te planten en kan het bestand sterker worden.
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Amendement 9
Artikel 25, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De Commissie voert jaarlijks een 
gedegen evaluatie uit van het toezicht en de 
surveillance door de lidstaten alsmede van 
de sancties die de lidstaten treffen tegen 
vissers die de bepalingen van deze 
verordening overtreden. Het 
evaluatierapport wordt openbaar gemaakt 
en er blijkt duidelijk uit in hoeverre de 
verschillende lidstaten erin zijn geslaagd 
deze verordening toe te passen en op welke 
punten ze goed hebben gepresteerd en op 
welke slecht.

Motivering

Het is de taak van de lidstaten om erop toe te zien dat deze verordening wordt nageleefd. Er is 
thans sprake van ernstige tekortkomingen bij het toezicht, hetgeen ten koste gaat van de 
visbestanden en het kwetsbare milieu in de Oostzee. Aangezien de Commissie de lidstaten bij 
de toepassing van de verordening niet rechtstreeks kan aansturen, kan het aanwijzen van de 
lidstaten die zich goed van hun taak kwijten en degene die dat niet doen een methode zijn om 
de ontwikkeling in de juiste richting te sturen.

Amendement 10
Artikel 27, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De Commissie onderzoekt of in de 
Oostzee een proef kan worden gedaan met 
het systeem van individueel overdraagbare 
vangstquota (ITQ) voor kabeljauw teneinde 
een duurzame kabeljauwvisserij te 
ontwikkelen. Dit vindt plaats in samenhang 
met de evaluatie van deze verordening, drie 
jaar na de inwerkingtreding ervan. De 
resultaten van dat onderzoek worden in de 
overwegingen betrokken wanneer er een 
eventueel nieuw plan wordt vastgesteld.

Motivering

Een systeem dat bewezen heeft de visbestanden te kunnen beschermen en anderzijds de vissers 
de gelegenheid biedt de uitoefening van hun beroep voort te zetten, is het systeem met 
individueel omverdraagbare quota (ITQ - individually transferable quotas). Dit systeem 
houdt in dat elke visser een individueel vangstrecht krijgt via een individueel jaarlijks quotum 
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per vissoort en vangstgebied. Het totale vangstquotum wordt aanvankelijk vastgesteld door 
een relevante instantie en later aan de hand van voorstellen van de vissersorganisaties. Aldus 
worden de vissers gestimuleerd de kabeljauwbestanden op duurzame wijze te beheren.


