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BEKNOPTE MOTIVERING

Een van de hoofddoelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) is de 
vaststelling van instandhoudingsmaatregelen met het oog op een duurzame exploitatie van de 
visbestanden. De huidige situatie van de visbestanden in de communautaire wateren toont 
inderdaad aan dat het niveau van exploitatie te hoog ligt. Voor dertig procent van de 
vastgestelde bestanden worden de veilige biologische grenzen momenteel overschreden en 
88% wordt zo intens bevist dat de opbrengst verminderd is. Wetenschappers waarschuwen 
ervoor dat de hoeveelheid volwassen vis lager ligt dan wat nodig is voor de duurzaamheid op 
lange termijn van commercieel geëxploiteerde visbestanden, wat ten koste gaat van de 
duurzaamheid van de visserijactiviteiten op lange termijn en het evenwicht van het mariene 
ecosysteem.

Een van de redenen van de mislukking van het GVB is dat de lidstaten niet voldoende 
gecontroleerd hebben hoeveel vis elk jaar uit de zee wordt gehaald en er geen efficiënt 
controlesysteem is ingesteld voor de overlading van visbestanden. Bovendien is het niveau 
van de boetes in de EU doorgaans zo laag dat zij de mensen niet weerhouden van illegale 
visserijpraktijken. Daardoor kunnen de visserijbedrijven de opgelegde boetes beschouwen als 
een loutere exploitatiekost van hun werkzaamheden, waardoor echte stimulansen om de 
GVB-voorschriften na te leven, wegvallen. Inbreuken op de toepasselijke regels zouden 
moeten leiden tot afschrikkende sancties. Maar aan lidstaten die wel een efficiënt 
controlesysteem hebben, zou preferentiële toegang tot communautaire middelen kunnen 
worden verleend en de EG zou passende financiële stimuleringsmaatregelen moeten 
vaststellen op basis van een beloningssysteem.
Als het hoofddoel van het GVB het duurzaam gebruik van visserijbestanden is, dan moeten de 
huidige controle-, inspectie- en sanctiesystemen aanzienlijk worden versterkt. Het 
uiteindelijke doel van controle en handhaving is ervoor te zorgen dat de visserijactiviteiten 
daadwerkelijk duurzaam zijn en dat de exploitanten de mariene ecosystemen  niet 
beschadigen door overbevissing. Zonder effectieve controle is het onmogelijk betrouwbare 
cijfers te hebben voor vangsten en aanlandingen. Accurate cijfers verzamelen is essentieel om 
een beoordeling te geven van wetenschappelijk advies inzake de hoeveelheid vis die veilig 
kan worden gevangen in de toekomst, en om tegelijk de gezondheid van onze levende 
rijkdommen van de zee te verzekeren alsook een duurzaam en economisch levensvatbaar 
inkomen voor de visserijgemeenschappen die anders weinig alternatieven zouden hebben om 
in hun eigen behoeften te voorzien.

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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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De Commissie moet in 2010
bindende wetgevingsmaatregelen 
voorstellen voor de vermindering van de 
communautaire vangstcapaciteit.

Or. en

Motivering

Een van de belangrijkste oorzaken van de huidige overbevissing is de enorme overcapaciteit 
van de Europese vloot. In feite is er volgens de laatste schattingen van de Commissie meer 
dan 40% overcapaciteit in de vloot. Zolang er geen efficiënte programma's voor 
capaciteitsvermindering worden uitgevoerd zal geen enkel controlesysteem, hoe streng ook,  
erin slagen fraude uit te bannen. De Europese Commissie moet dan ook absoluut het 
probleem van de overmatige visserijcapaciteit aanpakken als essentiële voorwaarde om een 
efficiënt controlesysteem op te zetten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vissersvaartuigen met een lengte van 
meer dan 10 meter over alles hebben een 
volledig functionerend toestel aan boord 
waarmee zij automatisch door het 
satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen 
kunnen worden gelokaliseerd en 
geïdentificeerd aan de hand van periodiek 
doorgestuurde positiegegevens. Voorts 
biedt dit toestel het visserijcontrolecentrum 
van de vlaggenlidstaat de mogelijkheid de 
vissersvaartuigen te bevragen. Voor 
vaartuigen met een lengte over alles van 
meer dan 10 meter, maar niet meer dan 15 
meter geldt dit lid met ingang van 1 
januari 2012.

2. Vissersvaartuigen met een lengte van 
meer dan 10 meter over alles hebben een 
volledig functionerend toestel aan boord 
waarmee zij automatisch door het 
satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen 
kunnen worden gelokaliseerd en 
geïdentificeerd aan de hand van periodiek 
doorgestuurde positiegegevens. Voorts
biedt dit toestel het visserijcontrolecentrum 
van de vlaggenlidstaat de mogelijkheid de 
vissersvaartuigen te bevragen. Voor 
vaartuigen met een lengte over alles van 
meer dan 10 meter, maar niet meer dan 15 
meter geldt dit lid met ingang van 1 
januari 2010.
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Or. en

Motivering

Deze verplichting moet in overeenstemming zijn met de inwerkingtreding op 1 januari 2010 
van de 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, met name voor 
wat betreft de bepalingen van artikel 3, lid 1, letters b, c en k die stellen dat registratie- en 
vangstgegevens en controle op de visserijactiviteiten in gebieden waar beperkingen gelden, 
met het satellietvolgsysteem beoordeeld moeten worden.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 geldt met ingang van 1 juli 2011
voor communautaire vissersvaartuigen met 
een lengte over alles van meer dan 15 
meter, maar niet meer dan 24 meter en 
met ingang van 1 januari 2012 voor 
communautaire vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van meer dan 10 meter, 
maar niet meer dan 15 meter. 
Communautaire vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van niet meer dan 15 
meter kunnen van lid 1 worden vrijgesteld 
als zij:

2. Met ingang van 1 januari 2010 geldt 
hetzelfde voor communautaire 
vissersvaartuigen met een totale lengte van 
meer dan 10 meter. Communautaire 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van niet meer dan 15 meter kunnen van lid 
1 worden vrijgesteld als

 zij:

Or. en

Motivering

Deze verplichting moet in overeenstemming zijn met de inwerkingtreding op 1 januari 2010 
van de 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, met name voor 
wat betreft de bepalingen van artikel 3, lid 1, letter b waar gesteld wordt dat registratie- en 
vangstgegevens beschikbaar moeten zijn en via satelliet moeten worden doorgestuurd.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 2 geldt met ingang van 1 juli 2011
voor communautaire vissersvaartuigen met 
een lengte over alles van meer dan 15 
meter, maar niet meer dan 24 meter en 
met ingang van 1 januari 2012 voor 
communautaire vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van meer dan 10 meter, 
maar niet meer dan 15 meter. 
Communautaire vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van niet meer dan 15 
meter kunnen van de toepassing van lid 2 
worden vrijgesteld als zij:

4. Met ingang van 1 januari 2010 geldt 
hetzelfde voor communautaire 
vissersvaartuigen met een totale lengte van 
meer dan 10 meter. Communautaire 
vissersvaartuigen met een lengte over alles 
van niet meer dan 15 meter kunnen van de 
toepassing van lid 2 worden vrijgesteld als 
zij:

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de inwerkingtreding op 1 januari 2010 van de 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, alsook met de bepalingen van onderhavige verordening met 
betrekking tot artikel 9 en 15 aangaande de verplichting tot de overdracht van de 
vangstgegevens.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
exploitanten die schuldig worden 
bevonden aan inbreuken op de regels van 
het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, niet 
in aanmerking komen voor steun uit het 
Europees Visserijfonds, 
partnerschapovereenkomsten inzake 
visserij of andere overheidssteun.
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Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 45, lid 7, van Verordening 1005/2008 van de Raad, dat voorziet in 
een tijdelijke of permanente ontzegging van toegang tot overheidssteun of -subsidies als een 
mogelijke sanctie, zal het feit dat naleving een voorwaarde wordt voor overheidssteun een 
aansporing zijn voor de exploitanten om de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid 
na te leven en zal dit ertoe bijdragen dat gelijke concurrentievoorwaarden gecreëerd worden 
en dat overheidssteun niet naar illegale activiteiten gaat.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie stelt prestatie-
indicatoren op en creëert financiële 
stimulansen als basis voor een 
beloningssysteem voor de lidstaten die de 
regels inzake instandhouding, controle en 
handhaving in het kader van het 
Gemeenschappelijk Visserijbeleid ten 
volle naleven.

Or. en

Motivering

Er kunnen maatregelen worden vastgesteld om de lidstaten met efficiënte controlesystemen te 
belonen door hun preferentiële toegang tot visbestanden te verstrekken. De communautaire 
financiële bijdrage die gaat naar de programma's voor visserijcontrole van de lidstaten, zou 
kunnen gebruikt worden om lidstaten met efficiënte controlesystemen te belonen.
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