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NOTA
van: het secretariaat-generaal
aan: de delegaties
nr. Comv.: 16068/10 PECHE 277

(doc. juristen-vertalers: 17546/10 PECHE 340)
Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling, voor 2011, van de 

vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke 
in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde wateren buiten de EU, van 
toepassing zijn
- Verklaringen van de Raad en van de Commissie

De delegaties treffen bijgaand de verklaringen van de Raad en de Commissie aan.

De unilaterale verklaringen van de delegaties zullen in een afzonderlijk document worden verspreid 

(5139/11 PECHE 2).

_______________
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1. Ad vaststelling van de definitieve vangstmogelijkheden

"De Commissie zal zo spoedig mogelijk bij de Raad een voorstel indienen voor de vaststelling van 

de definitieve vangstmogelijkheden, inclusief niet-toegewezen vangstmogelijkheden voor bepaalde 

visbestanden en groepen visbestanden in de TAC-verordening voor 2011 die onder bilateraal 

visserijoverleg met de Faeröer vallen, zodat de Raad de betrokken rechtshandeling uiterlijk op 

31 mei 2011 kan aannemen."

2. Ad teruggooi Noorwegen

"De Commissie zal de nodige maatregelen treffen om de met Noorwegen overeengekomen 

voorwaarde na te komen inzake het ter voorkoming van teruggooi aan boord houden van 

ondermaatse vis gevangen door vaartuigen die deelnemen aan experimenten met volledig 

gedocumenteerde visserij. De Commissie zal nagaan of het mogelijk is deze aanpak op de gehele 

visserij toe te passen."

3. Ad evervis

"De Commissie is voornemens begin 2011 initiatieven te nemen om volgens de gebruikelijke 

wetgevingsprocedure een passende maaswijdte vast te stellen voor de visserij op evervis ter 

aanvulling van het juridisch kader van deze visserij voor 2011."

4. Ad nieuwe en zich ontwikkelende vormen van visserij

"De Raad en de Commissie erkennen de noodzaak om richtsnoeren vast te stellen voor het initiëren 

en uitbreiden van nieuwe en zich ontwikkelende vormen van visserij. De Raad verzoekt de 

Commissie die richtsnoeren in 2011 voor te stellen in het kader van de hervorming van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid. In dat voorstel kunnen de eisen worden verwerkt in verband met 

milieueffectreportages die voorafgaan aan het initiëren en uitbreiden van nieuwe en zich 

ontwikkelende vormen van visserij, en zal rekening gehouden moeten worden met de werkzaam-

heden van de FAO en de NEAFC op dit gebied."
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5. Ad sluiting voor kabeljauw in IIIa

"De Commissie constateert dat er weinig aanwijzingen zijn van verbetering van het kabeljauw-

bestand in het Kattegat, ondanks aanzienlijke TAC-verminderingen in het afgelopen decennium. De 

Commissie pleit derhalve voor verdere maatregelen ter bescherming van het bestand. Zij zal daartoe 

het WTECV vragen na te gaan of gesloten seizoenen voor elke vorm van trawlvisserij, tussen 

1 januari en 30 april ter bescherming van het paaibestand, effect hebben, met uitzondering van 

visserijtypes met notoir verwaarloosbare hoeveelheden kabeljauw. Op basis van die evaluatie zal de 

Commissie bezien of dergelijke bepalingen opgenomen kunnen worden in de herziening van het 

herstelplan voor kabeljauw."

6. Ad herziening van het kabeljauwplan

"De Commissie neemt nota van de aanhoudend slechte staat van de kabeljauwbestanden bedoeld in 

Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad en het ontbreken van aanwijzingen van een 

vermindering van de vissterfte, en zal derhalve alle factoren bestuderen die van belang zijn voor de 

visserij op de betrokken kabeljauwbestanden. Die studie behelst de overeenkomstig genoemde 

verordening vastgestelde maatregelen, alsmede de uitvoering en de effecten ervan, inclusief de 

maatregelen ter vermindering van teruggooi en tot beheer van het kabeljauwstand van de lidstaten, 

en de toepassing van de visserijinspanningsbeperkingen.

De studie zal gaan over wetenschappelijke en controleaspecten, waarvoor de lidstaten de gegevens 

moeten aanleveren. De Commissie zal het advies van het WTECV over de studie inwinnen, en via 

de regionale adviesraden alle belanghebbenden raadplegen. De Commissie zal een conferentie 

beleggen om de resultaten van dit overleg te bespreken."
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7. Ad sluiting voor kabeljauw in VIa

"De Commissie en de Raad zullen zich buigen over beperkingen in ruimte en tijd met het oog op de 

instandhouding van kabeljauw voor de visserij op kabeljauw en vissoorten die met kabeljauw 

gevangen worden voor de periode van 1 februari tot 31 maart in het gebied met de coördinaten

7°00W 55°00N

6°00W 55°00N

6°00W 55°30N

7°00W 55°30N

Op basis van berekeningen van het WTECV kunnen soortgelijke beperkingen overwogen worden 

ter vermindering van de kabeljauwsterfte in andere delen van zone VIa." 

8. Ad voorwaarden voor bijvangst

"De Commissie zal bij het WTECV wetenschappelijk advies inwinnen over de te verwachten 

effecten van een regulering voor toegestane aanlanding van kabeljauw uit zone VIa als een aandeel 

van de aanlanding van andere soorten (bijvangstlimieten), bij wijze van afzonderlijke beperking of 

in combinatie met een TAC-beperking. Op basis van het advies zal de Commissie de nodige 

voorstellen doen."

9. Ad de Spaanse visserijinspanning

"Een groep Spaanse vaartuigen die ten westen van Schotland met de trawl op heek vissen, is 

momenteel uitgesloten van de inspanningsregeling voor kabeljauw. Deze groep moet weer onder 

die regeling vallen als niet kan worden aangetoond dat zij nog steeds minder dan 1,5% aan 

kabeljauw vangen. Spanje mag ten bewijze daarvan in 2011 aanvullende vangstgegevens 

voorleggen aan de voorjaarsvergadering van het WTECV. Bij ontoereikende aanvullende gegevens 

zullen de Raad en de Commissie ervoor zorgen dat de groep vaartuigen onverwijld weer onder de 

regeling valt, conform de regels en uitvoeringsbepalingen van het kabeljauwplan.
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10. Ad inspanningsbeperkingen voor de Keltische Zee

"De Raad en de Commissie onderschrijven het advies van de ICES en het WTECV dat voor alle 

visserij in de Keltische Zee een toename van de inspanning vermeden moet worden. In het kader 

van de evaluatie aangaande de "westelijke wateren" moet hier in 2011 verder aan gewerkt worden.

11. Ad inspannings- en quotalimieten

"In nauwe samenwerking met de betrokken lidstaten zal de Commissie de ontwikkeling van de 

benutting van het quotum en van de inspanning volgen om te beoordelen of er gevallen zijn waarin 

een onevenredig lage inspanning wordt opgeven ten opzichte van het quotumaandeel van de 

betrokken lidstaten en, zo nodig, eventuele bij deze beoordeling gebleken problemen op te lossen."

12. Ad schelvis en wijting in de Keltische Zee

"De Commissie neemt nota van de toezegging van de lidstaten om de selectiviteit van het vistuig 

voor de visserij op schelvis en wijting in de Keltische Zee te verbeteren."

13. Ad TAC-gebieden voor langoustines (nephrops) in gebied VII

"De Raad en de Commissie achten verdere maatregelen noodzakelijk in reactie op het advies van de 

ICES en het WTCEV dat een beheer van individuele functionele eenheden van langoustines in 

zone VII wenselijk is. Hieraan moet in 2011 verder gewerkt worden."

14. Ad makreel

"Het voorgestelde quotum voor makreel zal herzien worden in verband met de relatieve stabiliteit 

en om ervoor te zorgen dat in 2011 bij de verdeling van de EU-quota op een redelijke wijze 

rekening gehouden wordt met de betalingen van de lidstaten. Daartoe zal de Commissie vóór 

31 januari 2011 een technische vergadering beleggen om hiervoor een methode vast te stellen."
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15. Ad tong in het westelijk deel van het Kanaal - volledig gedocumenteerde visserij

"De Commissie en de Raad achten het noodzakelijk om in 2011 het initiatief van de volledig 

gedocumenteerde visserij in het westelijk deel van het Kanaal nauwkeurig te monitoren en te 

evalueren, en met name, op basis van de door de lidstaten aan te leveren gegevens, te beoordelen 

welk effect deze maatregelen hebben op de vermindering van de teruggooi van tong in dit gebied.

16. Ad verklaring van de Raad en de Commissie over garnalen in NAFO 3M

"Met het oog op een coherent beheer in het extern visserijbeleid kan de Commissie, rekening 

houdend met het wetenschappelijk advies, met het oog op de NAFO-jaarvergadering van 2011, bij 

de Raad een voorstel indienen voor de herziening van de beheersmaatregelen voor 3M-garnalen, 

waarbij wordt vastgesteld dat de visserij op dit bestand weer toegestaan wordt indien dat op grond 

van wetenschappelijk gegevens mogelijk is. Voorts verzoekt de Raad de Commissie zo spoedig 

mogelijk een voorstel in te dienen voor langetermijnmaatregelen voor het beheer van dit bestand."

17. Ad plan voor zuidelijke heek en langoustine

"De Commissie en de Raad achten het, onverminderd het resultaat van de evaluatie van het 

herstelplan voor zuidelijke heek en langoustine voor 2011, raadzaam de huidige regeling voor de 

inspanningsbeperking te verbeteren door rekening te houden met het effect van de gebruikte soorten 

vistuig op de betrokken bestanden.

De Commissie zal, gelet op de aanhoudend slechte staat van de bestanden van zuidelijke heek en 

het ontbreken van aanwijzingen van een vermindering van de vissterfte, de studie van alle factoren 

van deze visserij afronden. De studie behelst ook de maatregelen van het herstelplan voor zuidelijke 

heek en langoustine, de uitvoering ervan en de bijdrage die erdoor aan de verbetering van het 

bestand wordt geleverd."
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18. Ad verklaring van de Commissie over het capaciteitsplan voor blauwvintonijn (bijlage IV) 

"De Commissie stemt ermee in dat het EU-beheersplan voor de visserijinspanning (zie bijlage IV, 

punt 4, tabellen A en B) herzien wordt. Daarbij zal rekening gehouden worden met de nationale 

beheersplannen voor visserijinspanningen, die de lidstaten ter goedkeuring aan de Commissie 

dienen voor te leggen, alvorens ze in februari 2011 aan de ICCAT worden gepresenteerd. 

Het EU-beheersplan in de lopende verordening zal derhalve herzien worden na de volgende 

tussentijdse vergadering van de ICCAT (februari 2011), waarin de ICCAT de capaciteitsplannen 

van de partijen, ook de EU, formeel zal aannemen."

19. Ad vergunningen voor vaartuigen van Venezuela voor het vissen op snappers voor de kust 

van Frans Guyana

"De Raad neemt er nota van dat de Commissie voornemens is binnenkort een voorstel in te dienen 

voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van een verklaring over het verlenen van toegang aan 

vissersvaartuigen die onder de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela varen, tot de 

exclusieve economische zone voor de kust van Frans Guyana (gelijkwaardig aan een internationale 

overeenkomst, waarvoor de goedkeuring van het Europees Parlement vereist is). Deze verklaring 

van instemming van de Raad dient als rechtsgrondslag voor de afgifte van vergunningen voor die 

vaartuigen. De Raad en de Commissie achten het, om te voorkomen dat de aanvoer voor de 

verwerkingsindustrie in Frans Guyana onderbroken wordt, belangrijk dat de Venezolaanse 

vaartuigen hun activiteiten vanaf het begin van 2011 kunnen voortzetten. Met het oog daarop 

moeten er voorlopige vergunningen worden verleend totdat de procedure voor de aanneming van 

bovenbedoeld besluit van de Raad voor de verklaring van instemming is voltooid."
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20. Ad beleid inzake teruggooi

"De Commissie en de Raad erkennen dat het teruggooien van vis een verspilling van natuurlijke 

rijkdommen is en een serieus probleem van de mondiale en Europese visserij. Een omvangrijke 

teruggooi is schadelijk voor het mariene milieu en de financiële levensvatbaarheid van de visserij, 

en is ethisch onwenselijk.

De Commissie en de Raad zijn vastbesloten de teruggooi terug te dringen, zowel nu als in het kader 

van een hervormd gemeenschappelijk visserijbeleid. Zij verwelkomen de initiatieven van de 

lidstaten en de andere partijen waarmee zij nauw zullen samenwerken, om dit probleem aan te 

pakken, zoals het uitproberen van alternatieve beheerssystemen, volledig gedocumenteerde visserij 

of beheer op basis van de inspanning. De Commissie en de Raad kijken vooruit naar de resultaten 

van initiatieven als vangstquotabeheer, die door het WTCEV beoordeeld zullen worden op de 

efficiëntie om teruggooi, alsook de vissterfte in het algemeen, te verminderen."

_________________


