
Europees Parlement stemt voor herstel van slinkende visbestanden in 

Europa 

Straatsburg, Frankrijk (6 februari 2013): OCEAN2012 juicht de historische keuze van het Europese 

Parlement om het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid te hervormen toe. Decennia lang is de EU 

er met haar visserijbeleid niet in geslaagd om overbevissing te voorkomen, maar vandaag hebben 502 

leden van het Europees Parlement gestemd voor het herstel van de Europese visbestanden voor  het 

jaar 2020.  

 “502 leden van het Europees Parlement uit alle politieke gelederen hebben vandaag geschiedenis 

geschreven. Zij hebben hun stem gegeven om een einde te maken aan decennia van overbevissing door 

de EU en ambitieuze doelen gesteld voor het herstel van de visbestanden,” vertelt Irene Kingma van 

OCEAN2012. “Met hun stem geven ze een zeer duidelijk signaal af aan de Europese visserijministers. Zij 

zullen in de aankomende onderhandelingen met het Parlement over het Gemeenschappelijk 

Visserijbeleid sneller dan zij eigenlijk willen, een einde te maken aan de overbevissing in Europa." 

Niet alleen is vandaag een duidelijk datum afgesproken waarop overbevissing moet eindigen,  er zijn ook 

duidelijke doelen gesteld voor herstel van veramde visgronden. Waar de Raad van Europese 

Visserijmimisters weigerde een standpunt in te nemen is in het Europese Parlement ingestemd met 

strikte grenzen aan de viscapaciteit van schepen en  het toekennen van subsidies afhankelijk maken van 

het maleven van  alle wetgeving in het visserijbeleid. Als laatste is ingestemd met het vissers die 

duurzaam vissen te belonen door ze met voorrang visrechten toe te kennen. 

 Het Europees Parlement, de Raad van Visserijministers en de Commissie zullen nu in de vorm van een 

triloog de onderhandelingen starten. De ministers komen eind februari bij elkaar om de 

onderhandelingspositie van de Raad te bepalen.   

“Dit is een mooie dag voor het milieu, vissers en Europa.  Een overweldigende meerderheid van de 

Europarementariers heeft gestemd voor beëindiging van overbevissing en het herstel van de 

visbestanden. We verwachten nu een flexibele houding van de Europese visserijministers, in het belang 

van onze visbestanden en de gemeenschappen die van visserij afhankelijk zijn," aldus Irene Kingma. 

# # #  

NOOT VOOR DE REDACTIE: 

 

 Voor het eerst is het Europees Parlement medewetgever ten aanzien van het Gemeenschappelijk 

Visserijbeleid, dat wil zeggen dat de Leden van het Europees Parlement de historische kans hebben 

het visserijbeheer te dirigeren en om langdurige voordelen voor burgers, vissersgemeenschappen 

en de mariene omgeving te bewerkstelligen.  

 Op 18 december 2012 stemde de Commissie Visserij van het Europees Parlement voor ambitieuze 

doelen en beperkingen om een einde te maken aan overbevissing in en door de EU.  



[http://bit.ly/148J50k] Onder leiding van het Duitse sociaal-democratische Parlementslid Ulrike 

Rodust zijn amendementen in het beleidsvoorstel van de Commissie aangebracht. 

 Zevenenveertig procent van de geïnventariseerde visbestanden in de Atlantische Oceaan en 

ongeveer 90 procent in de Middellandse Zee is overbevist. 

 Volgens de Europese Commissie beschikt een deel van de Europese visserijvloot over de capaciteit  

om twee- of driemaal boven duurzaam niveau te vissen. 

 In 2002 zegden de Europese Lidstaten toe om de visbestanden uiterlijk in 2015 te hebben hersteld 

op het niveau van historische duurzaamheid (maximale duurzame opbrengst). 

[http://ocean2012.eu/pages/109-press-gallery] 

 Overbevissing heeft geleid tot een lagere winstgevendheid van de sector. Jaarlijks neemt de 

werkgelegenheid met 4 à 5 procent af. 

 Indien een aantal Europese visbestanden wordt hersteld (op het biomassaniveau dat nodig is voor 

een maximale duurzame opbrengst), zou er tweemaal zo veel vis aan land kunnen worden gebracht, 

zouden de inkomsten verdubbelen en is er meer werk. [http://www.neweconomics.org/press-

releases/lost-at-sea-27-billion-and-100000-jobs] 

 Greenpeace, WNF, Oceana, Birdlife en OCEAN2012 zijn het erover eens dat dit een historische kans 

is, en zijn duidelijk in hun aanbevelingen aan de Leden van het Europees Parlement.  

[http://bit.ly/WPocS8] 

 OCEAN2012, een coalitie van 178 organisaties in heel Europa, is opgericht en wordt gecoördineerd 

door de Pew Environment Group, de natuurbeschermingsafdeling van The Pew Charitable Trusts, 

een niet-gouvernementele  

organisatie die streeft naar het beëindigen van de overbevissing in de oceanen overal ter wereld. 

De stuurgroep van OCEAN2012 bestaat uit de Coalition for Fair Fisheries Arrangements , 

Ecologistas en Acción, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), de Pew 

Environment Group en Seas at Risk. 

 

Meer informatie of aanvragen voor een interview: 

NAAM EN CONTACTGEGEVENS PERSVOORLICHTER 

Mike Walker, mwalker@pewenvironment.org +32 476 622575 

 

Voor multimedia: 

Bekroonde animatie over het beëindigen over overbevissing, http://vimeo.com/42619545 

Fotogallery,http://ocean2012.eu/pages/109-press-gallery 
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