Brussel, 15 april 2015

Geachte mevrouw Schauvliege,

In de Europese Landbouw en Visserijraad van april 2015 zal u praten over het Commissievoorstel voor
een meerjarenplan voor de Oostzee (MAP) [2014/0285 (COD)] en over het compromisvoorstel dat het
presidentschap hiervoor heeft opgesteld. Wij vragen u zich hard op te stellen om de bindende
doelstellingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) te vrijwaren, met inachtneming van de
uitkomst van de stemming in de Visserijcommissie van het Europees Parlement van 31 maart 2015, en
de volgende prioriteiten zorgvuldig in overweging te nemen.

-

Doelstelling meerjarenplan. De doelstellingen van het meerjarenplan moeten consistent zijn
met de wettelijk vastgestelde taal van het GVB. Artikel 3 van het Commissievoorstel komt niet
overeen met een van de hoofddoelstellingen van het GVB (artikel 2.2): het herstel en behoud
van visbestanden boven het niveau dat de Maximaal Duurzame Opbrengst (MSY) kan
produceren. Daarnaast lijkt het er op dat er in het voorstel voor verschillende soorten andere
doelen gelden. Ook dit komt niet overeen met het GVB, dat bepaalt dat de populaties van alle
gevangen soorten boven het MSY-niveau moeten gehandhaafd worden. Artikel 3 moet dan
ook worden aangepast om de duidelijke MSY-doelen uit het GVB te weerspiegelen.

-

Duurzaam bevissingsniveau. Artikel 2.2. van het GVB vereist een bevissingsniveau (F) dat het
herstel en behoud van de populaties van de gevangen soorten boven een peil houdt dat MSY
kan produceren. Dit impliceert dat de F-reeksen, waar artikel 4 van het plan naar refereert,
onder MSY-niveaus worden ingesteld. In het verzoek hierover aan ICES heeft de Commissie
echter gevraagd om waarden voor mortaliteit rond Fmsy te geven, en deze waarden zijn
vervolgens in het Commissievoorstel opgenomen als bovengrens. Als een gevolg daarvan zijn
de voorgestelde F-reeksen hoger dan een bevissingsniveau op Fmsy, en daarom ongeschikt.

-

Referentiepunten. In het Commissievoorstel worden er pas aanvullende maatregelen voor
bestandsherstel genomen als de biomassa onder het ‘minimum spawning biomass’-niveau
komt (artikel 5). Dit niveau is ver beneden het biomassaniveau dat nodig is om MSY te
produceren (Bmsy). Een dusdanig laag biomassaniveau verhoogt het risico op het instorten
van de populatie. Wederom komt dit niet overeen met de ambities van het GVB om de
bestanden te herstellen boven een biomassaniveau dat de maximale duurzame opbrengst
handhaaft. De voorgestelde tekst moet dus worden aangepast zodat er maatregelen worden
genomen zodra de biomassa beneden de Bmsy-waarde komt. Daarnaast moet, in het kader
van de evaluatie van het plan en in navolging van het GVB, de vooruitgang worden

gerapporteerd op weg naar het herstel en behoud van de visbestanden boven een niveau
waarbij de Maximale Duurzame Opbrengst (MSY) op jaarbasis kan gerealiseerd worden.
-

Ecosysteembenadering. De uitvoering van de ecosysteembenadering is een fundamentele
doelstelling van het GVB (artikel 2.3). Het meerjarenplan moet daarom in artikel 3
bewoordingen opnemen die een weerspiegeling zijn van (1) de noodzaak om het mariene
milieu te beschermen, (2) het leveren van een bijdrage tot het bereiken van een goede
milieutoestand, en (3) de integratie van de ecosysteembenadering in het visserijbeheer.
Daarnaast moet het plan maatregelen bevatten om de impact van visserij op het mariene
ecosysteem zoveel mogelijk te beperken en om degradatie van het mariene milieu tegen te
gaan. Dit omvat eveneens het minimaliseren van de effecten van visserij op zeevogels,
zeezoogdieren, zeldzame bijvangstsoorten en de integriteit van de zeebodem.

Wij, de ondertekenende organisaties, erkennen dat de Visserijcommissie van het Europees Parlement
stappen heeft genomen om deze onderwerpen te agenderen en roepen u nu op hetzelfde
ambitieniveau te tonen in de Raad van Ministers.

Wij kijken er naar uit met u samen te werken gedurende het volledige onderhandelingsproces over het
Meerjarenplan voor de Oostzee en de daaropvolgende meerjarenplannen voor de Noordzee en de
Noordwestelijke Wateren, en zijn beschikbaar voor al uw vragen en opmerkingen naar aanleiding van
deze brief.

Met vriendelijke groet,

Anke Teigeler en Dos Winkel – Sea First vzw
Vanya Vulperhorst – Oceana
Franck Hollander – WWF België
Krien Hansen – Natuurpunt vzw

