
Frans staatsfonds 
voor tussenkomst 
en marktregeling 

De heer CavaUlé, fraais staats-
sekretaris voor verkeerswezen heeft 
de stichting van een staatsfonds 
voor tussenkomst in de markt en 
voor een aanpassing van de mari5t> 
regeling medegedeeld. Dit gebeurde 
op de 30ste algemene vergadering 
van het Oomité voor de Visserij. 
Dit fonids zal over «gen finantiële 
middelen beschikken en van een 
Staatstussenkomst genieten. Het 
zal onder meer tussenkomen in de 
visafslagi in eem marktregeling ten 
voordele van de reders en m het 
promoveren en stimuleren van het 
nationaal verbruik en van de uit
voer. Verder zal het fonids alle ak-
ties en maatregelen mogen treffen 
van nature om de bestaanszeker
heid varn de reders te benaarstigen 
De stichting van -dit staatsfonds 
zal in ieder geval ten zeersite ten 
nutte komesn aan de visserij en 
zBjn inspanningen koórdinieren met 
deze van de bestaande producen
tenorganisaties. 

In dit verband wees de framise 

GEMIDDELDE 
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IN DE DUITSE 
KLEINHANDEL 

staatssekretaris op het nut van één 
enkele prodiucentenorgainisatie die 
een nationiale en komimunautaire 
ei-kenmmg zou bekomen en waar
van de beslissingien genomen in 
het kader vaai het nataonaal en 
kommunautair verband, van toe
passing zouden zijn op alle franse 
producenteni, hetzij aangieslotenen 
of niet. 

We vragen ons echter af hoe al 
die Staatssteun in verband te bren
gen zal zijn met de E.E.G.-maait-
regelen waardoor niet aan discri
minatie mag gedaan worden. 

DE MOEILIJKHEDEN IN 
DE VERRE VISSERIJ 

Op dezelfde algemene vergade
ring van het frans nationaail Co
mité voor de Visserij deelde de 
staatssekretaris mede, dat de 
staatstussenkomst voor de uitvoer 
van de eksport van diepgevroren 
fUets van koolvis en kabel iauw dat 
in voege trad voor de duur van' 
drie maanid op 1 april 1975, ver
lengd werd voor een nieuwe duur 
van drie maand tot 30 september. 
Verder zal de tijdelijke hulp voor 
de stodkage van deze diepvries-
produkten doorgetrokken worden. 

Is dit ook geen vorm van dSscri-
minatie ? 

HET TONIJNPROBLEEM 

Ten titel van inlichting geven we 
de gemiidde de prijzen var* de vis 
in de detafflhianidfil in de eerste 
paar weken van juni. De prijzen 
werden te Beiilijn opgenomen en 
onitfeend aan het Hambui'gse week-
blM A.F.Z. Het gaat hier natuua--
lijk over gekuiste vis. 
Schelvis 128 fr. 
Kabe jtauw 105 fr. 
Pilet rode poon 144 fr. 
Pil et blauwe leng 90' fr. 
Filet van koolvis 76 fr. 
Schol met kop 84 fr 
Maatjesihanng 42 fr. 
Steens cho. 54 fr. 

ZOMERWEEKENDVERBOD 
VOOR VRACHTWAGENS 

OP DE DUITSE 
AUTOWEGEN 

Uitzonderingsmaatregelen 
voor viswagens 

Zoals vorig jaar worden de auto
banen in Duitsaiand binst de week
ends verboden vanaf 21 juni tot 
31 augustus. Deze maaitregel werc> 
terug toegepast om de banen die 
overvol zijn var. vakantiegangers, 
op deze speciale dagen te ontlas
ten. Het verboid gaait ieder week
end in van zaterdagmorgen 7 uur 
tot zordagavond 22 uur. De be
trokken vrachtwagens zJijn deze 
met een totaal gewicht van 7,5 
Ton, evenals vradhtwagers met 
aanhangers. 

Voor het transport van bepaalde 
bederfelijke waar kan men echter 
een bijzondere toelating krijgen 
Dit geldt in het bijaonder voor de 
vis. 

We menjen dat dergelijke maat
regelen voor onit'asting van de 
autowegen, ook bij ons op sommi
ge zomerhoogdagen wel' hun. nut 
aouflen hebben. 

Wat het frans tonijniprobleem 
betreft bevestigde de heer Cavadllé, 
dat het verbod van invoer van 
tonijn in Framkrijk verlengd werd 
tot 1 oktober. De franse staats
sekretaris moest echter toegeven 
dat, niettegenstaande zijn energiek 
aandringen te Brussel, bij de Raad 
van Ministers van de Gemeen
schap, hij niet heeft kunnen be
komen dat het invoerverbod zich 
zou uitstrekken tot de ganse Ge
meenschap Hierdoor juist is het 
Italié mogelijk de franse markt te 
overstromen met tonijnkonserven 
aan lage prijs, daar dit land goed
kopere Japanse tonijn invoert. Wel 
zou de kómmissie te Brussel bereid 
aijn een voorstel te steunen om de 
richtprijs van de tonijn te verho
gen. Eveneens zou de Gemeenschap 
bereid gevonden zijn voor een tij
delijke kommunautaire hulp voor 
de stockagekoeten van de tonijn. 

WIJ zelf vragen ons af waarom 
men in de Ministerraad van de 
Gemeenschap niet kan beslissen tot 
het nemen van algemene maatre
gelen ten voordele van alle reders. 
Voor Frankrijk kan dit voor be
paalde vissoorten 2iijn, maar men 
kan het dan voor de andere landen 
doortrekken voor de eigen specifie
ke problem-en. Men zou moeten 
kunnen overgaan tot het sluiten 
van de grer^en van alle landen van 
de Gemeenschara voor invoer uit 
derde landen en tot het promove
ren van de uitvoer, ook ai zou hier
voor een gemeensohapsfonds dienen 
gesticht te worden voor steun aan 
de uitvoer. Italië wil echter niet 
'toegeven wat de tomjn betreft. An
dere landen wensen slechts een op
lossing voor hun eigen specifieke 
problemen en ten slotte wordt ie
der land slachtoffer van hun e^en 
bekrompen visie en het najagen 
van het eng nationaal belang. 

TOEKOMST VAN DE 

JACHTHAVENS AAN 

DE KUST 
Vraag van de heer Van m n : 
Onlangs kregen we inmge van 

een brocliure, opgemaaJat door het 
departement, waarin die jachtha
vens van Nieuiwpoort, Oostende, 
Blankienberge en Zeebrugge wor-
d«n doorgelicht. 

Het zal u nodhtene bekend zijn 
dat er zich tussen de expansie van 
de jachtthavens en de noden van 
de vissershavens te Zeebrugge te-
gensltellingen voordoen. Bet moet 
dan ook opvallen dat bedoelde bro
chure besluit met de zansniedle «de 
jachthaven van Zeebrug-ge eial... 
geidurende de eersibvolgende jaren 
geen belangrijke wijzigingen on
dergaan». 

Tegelijk valt op diat, voor de ver
betering van de toegankelijkheid 
van de jachthaven te B'lahkenber-
ge, geen nieuwe initiattieiven zijn 
voorzienL 

Mogen we vernemen : 
— wat Zeebruigge betreft : de pro
paganda voor de jachthaven bete
kenen moet dat diefinatief een rem 
wiordt gezet op de ejapansie van de 
vissei shaven (bouw van schutsluis 
en nieuwe kaaimuren); 
— wat Bianikenberge betreft : of 
de verbetering van diepgang in en 
voor de havengeul niet wordt voor
zien ? 

ATSTTWOORD : Ik helb de eer 
het geachte lid als volgt in te 
lichten : 

Vooreerst dient imperatief ge
steld dat de havens zich in wel be
paalde aan hun liggibg aangepas
te activiteiten moeten specialiseren 

iHet is ook geweten dat de jacht-
spont een hinder is nlieit alleen 
voor de vissenjsdheepviaapt maar 
ook en vooral voor een intens han
delsverkeer te water. 

In die optiek moet ik, wat de 
uitbouw van de haven van Zee
brugge betreft en afgetóen van de 
moeilijkheden die de eigienlijke 
sluiswerken er venoorzaken, eraan 
herinneren dat een jachthaven al
daar niet van een doorslaggevend 
belang is. Er aal bijgevolg ge
streefd worden om ter zake een 
«modus Vivendi» te vinden. De vis-
ssirshavien aal er op zijn maximiMn 
uitgsbreid worden. 

Aangaande de havten van Blan-
kenbsige liggen de persipectieven 
anders Het is een uitgem.aakt feit 
dat er aldaar kan gedacht worden 
aan een specialisatie in de jacht-
sport terwijl de zeevisserij er als 
bijkomstig wordit beschouwd. Het 
ligt dan ook in mijn bedoeling te 
Voorzien m belangrijke nieuwe in
vesteringen in het belang van de 
jaohtsport, m.i.v. van een verbe
tering van de toegang. 

Uit Brussei konden we vernemer. 
dOit de duitse Bundeskanselier Hel-
muth Schmidt ze f, ter gelegenheid 
van de Natokonf ei entie, gebruik 
gemaakt heeft om de President var. 
de IJsiandse Republiek te bontak
teren met een voorstel bilaterale 
besprekingen op te nemen met be-
trekkirg tot de visvangst rond 
IJsland. Ook met de Noorse Nato-
geaagdrager nam de Duitse kanse
lier derge ijk kontakt op. Deze on
derhandelingen zullen wel in het 
WJHOnider betrekking hebben op de 

De Noord-Oosf 

Atlanfische 

Konferentie 

voor bescherming 

van de visstapel 

De eerstvolgende kcniferentie van 
de Noord-Oost Atanitisohe Raad 
voor de beschermmg van de vissta-
pel, zal in november gehouden 
worden te Maidrid. Het is mder-
daad zo, dat de konferentie die in 
Mei te Londen gehouden werd, 
geen praktisch resailibaat gaf om
dat sommige landen zioh met wen
sten te onderwerpen aan opgelegde 
vangstkwota wat in het; bijaonder 
de harinigbesoherming betreft. Het 
handelt zich hier over IJsCand, De
nemarken en Zweden, die de hun 
toegewezen hoevee heid als onvol-
doenlde beschouwden. We moeten 
wel toegeven dat de voorgestelde 
maatregelen te Londen uitzonder
lijk drastisch waren. Aldus zou De
nemarken van de jaarlijkse 2ilO 
miljoen kg op 69 miijoen kg terug
vallen voor 18 maand ! Noorwegen 
zou van 100 miljoen kg terugvallen 
op 45 mlljioen kg en IJsand van 
30 miljoen kg op 19 miljoen kg. 

Wat dit laatste land betreft, 
verwondert het ons wel dat het 
maatrege'en ter bescherming van 
een bijzondere visstapel niet aar*-
vaardt Het is toch dut land dat 
om zelfde redenen van bescher
ming van de kabeHjauwstanü, een-
zijidig zijn tem-itoriale grenzen tot 
50 mijl uitbreidde en aldus «manu-
militari» drastische verminderde 
vangstkwota aan de ti-aditionele 
IJsirandsvisserijlanden oplegde. 

Verder zajn het de Noorse lan
den die door hun industriële vis
serij, de visstand geweldig hebben 
benadeeld, want hoeveel vismeel-
fabriekjes zijn er al niet? 

Hieruit vo'gt nogmaals voldoen-
de dat nationale maatregelen over
wegend genomen woi-den om de 
eigen bePangenpdlltiek te dienen 
en dit doorgaans niets gemeens 
heeft möt algemene belangen van 
bescherming van de visstape s. 

Wat de andere beslifflingen van 
de Londense konferentie betreft 
met beltrekking tot de besdhermirg 
van de haringstapeCs ten westen 
van Schotland en van het schol-
lenbestand in de Noordzee, wer
den deze in zekere zin wel aan
vaard met inigang van het jaar 
1976. Niettegenstaande het duide
lijk is dat de tonger^stand in de 
Noordzee ook aan beschermings
maatregelen toe is, werden de 
vangsltikwotas op deze soort niet 
verminderd. 

principiële beslissing van de kon
ferentie over het Zeerecht te Ge
neve, waarbij de oeverstaten een 
zekere territoria iiteit zouden kun
nen doen gelden over 200 mijl uit 
de kust. Als de hoogste gezagdra
ger in Duitsland zioh aan de vis
serijproblemen van zijn land in
teresseert, dan is dit toch een te
ken aan de wand voor onae rege-
ringsmsitanties. 

Bij ons horen we van dat alles 
niets en zal men komen klagen, als 
het te laat is. 

BILATERALE DUITS - IJSLANDSE EN 
DUITS-NOORSE BESPREKINGEN 

OP HET HOOGSTE VLAK 


