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Om visbestanden te beschermen vraagt Oceana het
VK en de EU om de daad bij het woord te voegen na
nieuw akkoord over visserijen
Het akkoord moet nog bekrachtigd worden door de EU en het VK
Oceana verwelkomt het akkoord over visserij tussen de EU en het VK als een positieve eerste stap voor hun
gedeelde mariene ecosysteem. Oceana waarschuwt echter ook dat de overbevissing kan toenemen en - de
vooruitgang die het afgelopen decennium is geboekt teniet gedaan kan worden, tenzij beide partijen
vangstlimieten vaststellen binnen duurzame niveaus voor hun meer dan 100 gedeelde vispopulaties. Oceana
verwacht nu dat het VK en de EU de daad bij het woord voegen en hun ambitie waarmaken om wereldwijd
toonaangevend beleid tot stand te brengen voor duurzame visserijen en gezonde mariene ecosystemen.
Melissa Moore, Oeana's hoofd van het VK-beleid, zei: “Na maanden van zware en moeilijke
onderhandelingen is het goed nieuws dat de EU en de VK een akkoord over visserij hebben bereikt. Ons
gedeelde ecosysteem heeft een gezamenlijke aanpak nodig. Het venijn zit nu in de details van het akkoord
en of er overeenstemming is bereikt over het vaststellen van vangstbeperkingen volgens het
wetenschappelijk advies. En die de internationale wetten niet ondermijnen. Want de vraag wie het grootste
gedeelte van de visvangst krijgt doet er niet toe als de visbestanden nog verder overbevist worden.”
Vera Coelho, Oceana’s Senior Director voor belangenbehartiging in Europa benadrukte:
“Onderhandelingen over visserij stonden op het punt om de hele partnerschapsovereenkomst tussen de EU
en het VK te laten mislukken. Nu er een akkoord is bereikt, dringt Oceana er bij de EU en het VK op aan om
een einde te maken aan overbevissing en samen beheersmaatregelen op te stellen, inclusief
vangstbeperkingen, volgens het best beschikbare wetenschappelijke advies. Overbevissing zal niet alleen
vernietigend zijn voor het mariene milieu en de meer dan 100 vispopulaties die de EU en het VK delen, maar
ook voor de sociaaleconomische duurzaamheid van de vissector aan beide zijden van het Kanaal.”
Oceana's standpunt is dat de EU en het VK moeten voorkomen dat er wordt teruggevallen op moordende
onderlinge concurrentie. In plaats daarvan moeten ze de positieve trend van het terugdraaien van
overbevissing voortzetten. Overbevissing treft nog altijd zo'n 40% van de vispopulaties in de noordoostelijke
Atlantische oceaan. Een cijfer dat eerder 75% was, maar dat dankzij het Europese gemeenschappelijk
visserijbeleid in het afgelopen decennium is afgenomen.
Oceana pleit voor limieten voor totaal toegestane vangst die overeenkomen met wetenschappelijk advies en
vastgesteld worden op of onder de maximale duurzame opbrengst (Maximum Sustainable Yield of MSY),
een wetenschappelijk bepaald cijfer voor de maximale visvangst waarbij vispopulaties de kans krijgen om
zich te herstellen en reproduceren. Oceana vraagt de EU en het VK in het bijzonder om samen hun gedeelde
visbestanden te beheren in overeenstemming met een gemeenschappelijke methodologie en het advies van
een onafhankelijk, internationaal en algemeen erkend wetenschappelijk instituut, de International Council for
the Exploration of the Sea (ICES), waar het VK, Noorwegen en de EU-landen lid van zijn.
Om naleving te garanderen en de impact van visserijactiviteiten op gedeelde visbestanden die door het VK
en de EU worden geëxploiteerd te controleren, zouden partijen spoedig programma's voor gezamenlijke
controle op moeten stellen waarbij het Communautair Bureau voor visserijcontrole ook is betrokken.
Wederzijdse toegang tot wateren en markten moet afhankelijk zijn van duurzaamheid, transparantie en
legaliteit van de betrokken visserij.
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Meer informatie:
Oceana's Recommendations for the EU-UK Fisheries Agreement
115 days before the cliff edge, post-Brexit fishing rules still up in the air
Oceana deplores lack of agreement on fisheries between UK and EU
Oceana calls on EU and UK to not lower environmental standards in any future
fisheries agreement

https://bit.ly/3mMoR91
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Oceana is de grootste internationale belangenorganisatie die zich uitsluitend wijdt aan oceaanbehoud. Oceana houdt zich bezig met de
wederopbouw van overvloedige en biodiverse oceanen door wetenschappelijk gefundeerd beleid aan te moedigen in landen die een
derde van de vangst van wilde vis ter wereld beheren. Met meer dan 200 overwinningen om overbevissing, habitatvernietiging, vervuiling
en het doden van bedreigde soorten zoals zeeschildpadden en haaien een halt toe te ropen, leveren de campagnes van Oceana
resultaten op. Een herstelde oceaan betekent dat er een miljard mensen elke dag van een gezonde maaltijd met vis en zeevruchten
kunnen genieten, voor altijd. Samen kunnen we de oceanen redden en helpen om de wereld van voedsel te voorzien. Ga voor meer
informatie naar www.europe.oceana.org
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