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INLEIDING

De Commissie heeft in het kader van de 
hervorm ing van het gem eenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) in haar mededeling betreffende 
het tijdschema voor de tenuitvoerlegging van de 
hervorming (') de opstelling van een Europese 
code voor een verantwoorde beoefening van de 
visserij met de actieve participatie van de vissers 
en andere belanghebbende partijen voorgesteld. 
De beroepsvissers hebben zich ertoe verbonden 
actief deel te nemen aan de opstelling van deze 
code via het Raadgevend Comité voor de visserij 
en de aquacultuur (RCVA) (2).

De code is goedgekeurd door het RCVA tijdens 
zijn plenaire vergadering van 11 september 2003.

(') COM(2002) 181, pun t 3.9.
(2) Besluit I 99 9 /4 7 8 /E G  van de Commissie .
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EUROPESE CODE VOOR GOEDE 
PRAKTIJKEN VOOR EEN DUURZAME 
EN VERANTWOORDE VISSERIJ

De visserij, met inbegrip van de aquacultuur, is 
van vitaal belang voor de voedselvoorziening, de 
werkgelegenheid, de recreatie, de handel en de 
economie.

Het Raadgevend Comité voor de visserij en de 
aquacultuur (RCVA) ve rb ind t zich er dan ook 
toe b ij te dragen to t een ve ran tw oorde  en 
duurzame visserij. De onderhavige code is een 
ve rzam e ling  van gedragsnorm en die de 
visserijsector in staat moeten stellen gezonde 
mariene ecosystemen te bevorderen en in stand 
te houden, en op een verantwoorde manier de 
visserij u it te oefenen.

De code geldt voorvissers uit de Gemeenschap 
in com m unauta ire  wateren en daarbu iten, 
nam elijk  wateren van derde landen en 
internationale wateren. Voortbouwende op het

kader dat de FAO-gedragscode O ten behoeve 
van de visserijautoriteiten heeft geschapen, is 
deze code meer in het bijzonder gericht op de 
communautaire visserijactivite iten en in eerste 
instantie bedoeld voor de vissers zelf. De code

(3) T ijdens de 28e z i t t in g  van de conferent ie  van de FAO 
(Voedsel- en Landbouworgan isat ie  van de Verenigde Naties) 
van 31 o k to b e r  1995 is de g e d ra g s c o d e  v o o r  een 
ve ran tw oo rde  v isserij  goedgekeurd.  
h t tp : / /w w w . fa o .o rg / f i /a g re e m /c o d e c o n d / f ic o n d e .a s p

http://www.fao.org/fi/agreem/codecond/ficonde.asp


is opgezet ais aanvu lling  van de bestaande 
in terna tiona le , Europese o f nationale op 
vrijw illigheid berustende regels en ais aanvulling 
van de bindende regelgeving, teneinde bij te 
dragen to t een duurzame ontw ikkeling van de 
visserijsector.

Het spreekt voo r zich dat het voo r de 
visserijsector van belang is de visserijbedrijven 
rendabel te kunnen houden. Hier dient rekening 
mee te worden gehouden, aangezien de 
uitvoering van deze code op vrijw illigheid berust. 
Daarom is een goede samenwerking tussen de 
betrokken partijen noodzakelijk en dient de code 
internationaal uniform  te worden toegepast om 
concurrentieverstoringen te voorkomen.

Anderzijds dient het vissersberoep te worden 
beschouwd ais één van de gevaarlijks te  te r 
wereld. D ientengevolge is het van w ezen lijk  
belang te waarborgen dat de bem anning 
voldoende is opgeleid/geschoold. De vaartuigen 
dienen goed te zijn onderhouden, volledig veilig 
te zijn en voorzien te zijn van voorde bemanning 
adequate apparatuur naar gelang van de reisduur 
en de visgrond.

Hoewel deze code bovenal op vissers en hun 
bedrijven is gericht, is voor de verwezenlijking 
van een verantwoorde visserij de betrokkenheid 
van andere actoren vereist, zoals bijvoorbeeld de 
sportvisserijsector, de overheden, de inspectie
diensten en de wetenschappelijke wereld.

De organisaties die deze code v rijw illig  naleven, 
zullen hun leden aanmoedigen deze correct toe 
te passen.

Het is eveneens noodzakelijk dat in het kader 
van andere activiteiten die van invloed zijn op 
het mariene m ilieu de nodige m aatregelen 
worden genomen om een negatieve uitwerking 
op het milieu te voorkomen.



DOELSTELLINGEN

a) Bijdragen to t de ins tandhoud ing  van 
visbestanden en tege lijk  de continuïte it van 
visserijactivite iten in de Gemeenschap en in 
internationale wateren o f wateren van derde 
landen bevorderen.

b) Bijdragen to t het op een duurzam e w ijze  
scheppen van welvaart en werkgelegenheid in 
van de visserij afhankelijke gebieden.

e) De b ijdrage van de v isse rijsec to r to t de 
voedse lve ilighe id  en de voorz ien ing  met 
hoogwaardige visserijproducten bevorderen.

d) Een cu ltuur van goede v isserijp raktijken  
ontwikkelen en normen voor „gedragspraktijken” 
invoeren vooralle in de visserijsector werkzame 
personen, ongeacht waar ze vissen, ook in 
internationale wateren o f wateren van derde 
landen.

e) De deelname en de sam enwerking van 
belanghebbenden bij de u itvoering van het 
gem eenschappe lijk  v isse rijbe le id  (GVB) 
bevorderen.

f) B illijke, ve ilige en aangepaste arbe idsvoor
waarden en levensomstandigheden aan boord 
van de vaartuigen garanderen.



RICHTSNOEREN

Ongeacht waar zij vissen, ook in internationale 
wateren o f wateren van derde landen, zullen de 
Europese vissers het volgende trachten na te 
streven.

I. Respect voo r de
v isserijhu lpbronnen en hun 
natuurlijke  om geving

1. Geef, met eerbiediging van verantwoorde 
visserijpraktijken, voorkeur aan kw alite it in 
plaats van kwantite it.

2. Zorg ervoor dat, wanneer de mogelijkheid 
bestaat u it meerdere visserijm ethoden te 
kiezen, eerbiediging van het milieu to t de 
selectiecriteria behoort.

Bevorder de ontw ikkeling van het bewust
wordingsproces inzake milieubescherming; 
stimuleer de bemanningsleden om deel te 
nemen aan op le id ings- en tra in in g sp ro 
gramma’s die gericht zijn op verantwoorde 
visserij en praktijken voor een duurzame 
ontw ikkeling.

Tre f de nodige maatregelen om de kans op 
het verlies van v is tu ig  te m in im aliseren. 
Indien m oge lijk  moet worden getracht 
verlo ren  v is tu ig  zo spoedig m oge lijk  te 
bergen. Indien onm iddellijke  berging niet 
m ogelijk is, moet de kapitein de positie van 
het verlo ren  v is tu ig  noteren, het aan de 
bevoegde autoriteiten melden en het in een 
later stadium trachten te bergen.

Stem, ter voorkom ing van overbevissing, 
het vistu ig dat w ord t uitgezet (hoeveelheid, 
lengte enz.) af op de reële behoeften van de 
visserijsector, en zorg ervoor dat het correct 
is gemerkt met de identiteit van het vaartuig.



6. Zorg ervoor dat, in het kader van een billijke 
en verantwoorde samenwerking, het vistuig 
op zodanige wijze is uitgezet dat het andere 
vissers o f gebruikers niet h indert en tre f 
passende voorzorgsmaatregelen wanneer 
w o rd t gevist in gebieden met een d ruk  
zeevaartverkeer (bijv. door ervoor te zorgen 
dat het vaartuig en het vistuig goed zichtbaar 
zijn).

7. Verlaat v rijw illig  de visgronden waar grote 
hoeveelheden vis voorkomen die gezien de 
aard, grootte o f conditie, toch niet aan boord 
kunnen w orden gehouden, teneinde te 
voorkomen dat vis overboord moet worden 
gezet.

8. Probeer het afval dat aan boord w ord t 
geproduceerd op dezelfde manier te verwerken 
ais huishoudelijk afval, door bijvoorbeeld op 
de vaartuigen waar d it mogelijk is, gebruik te 
maken van een com pactor om vu iln is  en 
andere afvallen die aan boord worden 
geproduceerd tijdens het visseizoen, te 
behandelen; gooi het afval niet overboord, 
maar bewaar het voor latere verwerking, 
wanneer er op het vasteland geschikte 
installaties en machines voorhanden zijn.

9. In sam enwerking met de bevoegde 
autoriteiten, met name de havenautoriteiten, 
moeten installaties worden vervaardigd voor 
de tenuitvoerlegging van „afvalprojecten”.

10. Autom atische so rtee rin rich tingen  om de 
commerciële indeling van vis te vergem ak



ke lijken moeten oordee lkund ig  worden 
gebru ikt en niet ais een middel voor „high- 
grading” (4).

11. G ebruik en onderhoud het v is tu ig  
overeenkomstig de kenmerken en het doei 
ervan, teneinde beter te vo ldoen aan de 
bepalingen inzake m in im um m aten bij 
aanvoer, zodat een voldoende groot aantal 
van het bestand de paairijpe leeftijd bereikt.

12. Gebruik, waar mogelijk, selectiever vistu ig, 
w aardoor de vangst van jonge  vissen en 
ongewenste soorten w ord t vermeden.

1 B. Maak optim aal gebru ik  van hulpbronnen 
(energie en water) aan boord. De isolatie van 
de ruimen moet in goede staat en vrij van rijm 
o f extreme hitte worden gehouden. Gebruik 
brandstoffen van goede kw alite it met laag 
zwavelgehalte. Zorg ook bij het gebruikvan

(4) Met „h ighg rad ing ” w o rd t  bedoeld  de p rak t i jk  waarb ij  de 
vissers een g ro te re  hoevee lhe id  vis vangen dan nod ig  is, 
teneinde de meest waardevo l le  soorten u it  te sorteren en de 
rest te rug  te gooien.

de vaartu igm o to ren  dat de u its to o t van 
gevaarlijke stoffen w ord t geminimaliseerd.

II. Veiligheid op zee

1. Controleer dat het vistu ig overeenkomstig 
de veiligheidseisen w ord t vervaardigd en 
uitgezet.

2. Alle delen van het vaartuig en inzonderheid 
de m otoren en de ve ilig h e id su itru s tin g  
moeten regelmatig worden onderhouden. 
Naast de voorgeschreven controles moeten 
de kapite ins en de eigenaars van de 
vaartuigen geregeld inspecties uitvoeren om 
ervoor te zorgen dat te allen tijde  aan de 
voorwaarden inzake veiligheid aan boord is 
voldaan.

B. Zorg voor een veilige werkomgeving. Werken 
zonder aangepaste u itru s ting , naast de 
verplichte uitrusting zoals helm, werkkleding 
(waaronder o liepakken), handschoenen, 
schoenen, bril enzovoort, mag niet worden 
toegestaan.



4. Zorg voor opleiding van de vissers om om 
te gaan met arbeidsrisico’s en gevaarlijke 
situaties. Er moeten geregeld brandweer- en 
reddingsoefeningen worden gehouden.

5. Door middel van opleiding (van de kapitein 
en /o f van ten minste één bemanningslid) en 
door de beschikbaarheid van het nodige 
materiaal, moet er medische verzorging en

hulp beschikbaar z ijn  b ij ongevallen. 
Medische raadpleging op afstand per radio 
moet worden bevorderd.

6. Alle in form atie  over obstakels en andere 
risico’s voor de scheepvaart moet geregeld 
worden b ijgewerkt en nieuwe bevindingen 
moeten aan collega’s en aan de bevoegde 
zeevaartautoriteiten worden gemeld.

III. Sociale aspecten

1. De onderhandelingen door de sociale 
partners over collectieve overeenkomsten 
en akkoorden w aarin de a rbe idsvoor
waarden, arbeidsomstandigheden en bezol- 
d ig ingsbepa lingen  w orden vastgeste ld , 
moeten worden bevorderd.

2. Zorg voo r een goede werksfeer. 
Leidinggevenden moeten team geest en 
onderlinge samenwerking bevorderen en 
regels opstellen om eventuele conflicten op 
een vriendschappelijke manier op te lossen.



B. Indien verschillende vaartuigen op beperkte 
visgronden w illen vissen, anticipeer dan op 
deze situatie en tracht in onderling overleg 
een oplossing te vinden.

4. Het vaartuig dient te allen tijde in perfecte 
hygiënische staat te verkeren.

IV. Samenwerking

1. Werk op zee op een billijke en verantwoorde 
wijze samen met de verschillende vaartuigen 
en respecteer elkaar ongeacht de vlag die 
wordt gevoerd en erken het recht van andere 
gebruikers op toegang to t het marien milieu 
en zijn hulpbronnen.

2. Wanneer d it mogelijk is moet een meer gede
tailleerd samenwerkingsbeleid worden ont
w ikke ld  m iddels de goedkeuring  van 
bilaterale o f multilaterale samenwerkings
overeenkomsten op het niveau van lokale, 
regionale o f nationale beroepsorganisaties 
e n /o f op het niveau van netwerken van pro

ducentenorganisaties e n /o f op het niveau 
van de RAR’s (5).

3. Werk samen met v isse rij-inspecteurs en 
andere zeevaartautoriteiten om te zorgen 
voor veilige en b illijke  controles.

4. Er moet een code voo r goede p raktijken  
bestemd voor de verschillende inspectie
diensten en hun m edewerkers worden 
bevorderd en verkregen, tene inde de 
controles op Europees niveau te harm oni
seren.

5. Zorg voor een goede samenwerking en een 
goed partnerschap met wetenschappers wier 
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan 
een verantw oorde v isserij een essentieel 
onderdeel van deze code uitm aakt. Kapi
teins trachten tijd  v rij te maken om vragen 
te beantwoorden die door o f voor rekening

(5) Regiona le  A dv ie s ra d en  (zie a r t ike le n  31 en 32 van 
V e ro rd e n in g  (EC) nr. 2 3 7 1 / 2 0 0 2  van de Raad van 
20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame 
e x p lo i ta t ie  van de v is b e s ta n d e n  in he t ka d e r  van het 
gemeenschappe l i jk  v isserijbele id).



van de overheid o f bevoegde onderzoeks
instituten zijn  opgesteld, in het besef dat 
deze inspanning op lange term ijn de visse- 
rijwereld voordeel zal opleveren in de vorm 
van een goede wetenschappelijke basis voor 
het visserijbeheer.

6. S tim uleer de insta lla tie  van het VMS- 
systeem (6) ook op vaartuigen die w e tte lijk  
niet verp lich t zijn dat te doen.

7. Het sluiten van akkoorden tussen vissers 
moet worden gestimuleerd ten behoeve van 
de tenu itvoerlegg ing  van bepaalde delen 
van de code en om dezelfde reden d ient 
hetzelfde te geschieden tussen de andere 
partijen uit de sector.

8. Houd de bevoegde lokale overheden op de 
hoogte van een eventuele tijd e lijk e  o f 
aanhoudende afwijkende toestand van het 
milieu en de natuur in het gebied waar wordt 
gevist, en w ijs indien m ogelijk de oorzaak 
van deze a fw ijk ing aan.

(6) Vessel M on ito r ing  System —  Sate ll ie tvo lgsysteem.

V. Inform atie en transparantie

1. Zorg voor de traceerbaarheid van de vis 
overeenkomstig de relevante Europese en 
nationale wetgeving (plaats en datum van 
de vangst, plaats van aanvoer, teruggooi 
enz.).
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2. Het regelm atig en nauwkeurig b ijwerken 
van het logboek moet worden bevorderd, 
teneinde precieze statistische basisgege
vens te verkrijgen en te verwerken. Ten aan
zien hiervan d ien t de opste lling  van 
handvesten o f protocollen inzake partner
schap tussen beroepsvissers, wetenschap
pelijke organisaties en de overheid te worden 
bevorderd.

B. Bewaar het logboek en de b ijbehorende 
gegevens o f geef ze in bewaring aan de 
w etenschappelijke e n /o f adm inistratieve 
autoriteiten.

VI. A fzetvoorwaarden

1. Bewaar de vis aan boord in goede omstan
digheden, teneinde de marktwaarde ervan 
te verhogen. Tevens moeten de strategieën 
inzake valorisatie van visserijproducten w or
den gestimuleerd door kw alite it voorop te 
stellen.

Verstrek van tevoren de gegevens over de 
aanvoer van vis te r ve rbe te ring  van de 
potentiële afzetmogelijkheden, en bevorder 
de aanvoer van vis in havens die geschikte 
afzetmarkten vormen.

Zorg ervoor dat de vangst, de behandeling, 
de ve rw erk ing  en d is tr ib u tie  van vis en 
de visserijproducten zodanig gebeuren dat 
de voedingsw aarde en k w a lite it van de 
producten gewaarborgd is.

Werk samen met overhe idsdiensten en 
andere belanghebbenden om meer bekend
heid te geven aan de voorde len van 
visconsumptie.

Vereenvoudig adequate inspecties en hanteer 
kwalite its- en traceerbaarheidslabels voor 
de visserijproducten; bevorder waar mogelijk 
allereerst de verkoop o f de registratie van de 
verkoop bij opbod.



VII. Aquacultuur

1. Zorg zowel voor de kwaliteit van het product 
dat is bestemd voor de consument ais voor 
het behoud van het welzijn van vis bestemd 
voor de kweek (7).

2. Plan en beoefen de visteelt zo, dat schadelijke 
interactie met het milieu en de hulpbronnen 
w ord t voorkomen.

(7) Raadpleeg v o o r  m eer  b i jz o n d e rh e d e n  de d o o r  de 
Federa t ie  van Europese v is k w e k e rs  (FEAP) op g es te ld e  
„Gedragscode vo o r  de Europese a q u acu l tuu r ” die d oo r  haar 
a lgem ene  v e rg a d e r in g  in ju n i  2 0 0 0  is g o e d g e k e u rd  
(w w w .a q u a m e d ia .o rg / fe a p /c o d e ).
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http://www.aquamedia.org/feap/code



