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04Lijst van termen  
en afkortingen

Aquacultuur: Aquacultuur betreft alle vormen van kweek of teelt van aquatische organismen met gebruikmaking 
van technieken om de aanwas van de betrokken organismen sterker te doen toenemen dan de natuurlijke 
capaciteiten van het milieu toestaan; de organismen blijven eigendom van de natuurlijke of rechtspersoon 
gedurende de hele kweek- en teeltperiode tot en met de oogst.

Buitenkanseffect: Een situatie waarin een gesubsidieerde actie ook zonder de steun geheel of gedeeltelijk zou zijn 
uitgevoerd.

Convergentiedoelstelling: Regionale doelstelling voor de ontwikkeling van regio’s in de EU waar het bruto 
binnenlands product per hoofd van de bevolking lager is dan 75 % van het EU-gemiddelde.

EMAS: Het Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem (European Eco-Management and Audit Scheme) is een 
beheersinstrument dat door de Europese Commissie is ontwikkeld om bedrijven en andere organisaties te helpen 
bij het evalueren, rapporteren en verbeteren van hun milieuprestaties (http://ec.europa.eu/environment/emas/).

EMVF: Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

EVF: Europees Visserijfonds

FAO: Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties

Geïntegreerd kustzonebeheer: Dit is erop gericht de toepassing van verschillende beleidslijnen zoals aquacultuur, 
toerisme en windenergie in kustgebieden te coördineren en zo bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van die 
gebieden.

GVB: Gemeenschappelijk visserijbeleid. Dit verslag betreft het GVB in de periode tot 2013.

KP: Kaderprogramma

LIFE: Instrument financier pour l’environnement (Financieringsinstrument voor het milieu)

NSP: Nationaal strategisch plan

OP: Operationeel programma

Ruimtelijke ordening, en met name mariene ruimtelijke ordening: Het openbaar proces waarbij de 
verspreiding in ruimte en tijd van menselijke activiteiten in zeegebieden wordt geanalyseerd en gepland met het 
oog op het bereiken van economische, ecologische en maatschappelijke doelstellingen. Ruimtelijke ordening is van 
essentieel belang om richtsnoeren en betrouwbare informatie te bieden voor de situering van een economische 
activiteit — bijvoorbeeld aquacultuur — en zo zekerheid te bieden aan investeerders, conflicten te vermijden en 
synergieën te vinden tussen die activiteiten en het milieu, met duurzame ontwikkeling als einddoel.

SWOT: Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen (strengths/weaknesses/opportunities/threats)

Vis: In het kader van dit verslag omvat deze term vissen, schaal- en schelpdieren en weekdieren.

WTECV: Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij
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I
De EU produceert jaarlijks ongeveer 1,3 miljoen ton 
vis uit aquacultuur en de sector heeft een omzet van 
4 miljard euro. Een van de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) in de periode 
tot 2013 en ook van het financieringsinstrument — het 
Europees Visserijfonds (EVF) — was het stimuleren van 
duurzame ontwikkeling in de aquacultuur. Uit het EVF 
was dan ook tegen mei 2013 ruim 400 miljoen euro 
aan maatregelen gefinancierd voor productieve inves-
teringen in aquacultuur en maatregelen in verband 
met milieu en gezondheid.

II
De Rekenkamer onderzocht of de EVF-maatregelen 
goed waren ontworpen en goed werden uitgevoerd 
en of ze kosteneffectief waren. Dit vergde controle 
van de wijze waarop de Commissie en de lidstaten de 
steunmaatregelen en projecten in de lidstaten hadden 
ontworpen en uitgevoerd.

III
In het algemeen constateerde de Rekenkamer dat het 
EVF geen doeltreffende steun bood voor een duur-
zame ontwikkeling van de aquacultuur.

IV
De Rekenkamer stelde vast dat de maatregelen op EU-
niveau ter ondersteuning van een duurzame ontwik-
keling van de aquacultuur niet goed waren ontworpen 
en niet goed werden gemonitord. Het GVB en het EVF 
boden geen voldoende duidelijk kader voor de ont-
wikkeling van de aquacultuur in de periode tot 2013. 
De Rekenkamer constateerde dat er wel voldoende 
richtsnoeren waren gegeven voor Natura 2000, maar 
niet voor kwesties in verband met de kaderrichtlijnen  
voor het waterbeleid, de mariene strategie en de 
milieueffectbeoordeling. Dit droeg bij tot het ontbre-
ken van acties van de lidstaten om deze belangrijke 
kwestie aan te pakken. De aquacultuurgegevens uit 
verschillende EU-bronnen waren onvoldoende verge-
lijkbaar, zodat het moeilijk is de resultaten van maat-
regelen op het gebied van aquacultuur te beoordelen. 
De EVF-toezichtcomités speelden geen belangrijke 
rol in het monitoren van de aquacultuur, de beheers-
informatie was ontoereikend, en de resultaten van 
relevan te, door de overheid gefinancierde onder-
zoeksprojecten werden niet volledig benut.

V
De maatregelen op lidstaatniveau ter ondersteuning 
van een duurzame ontwikkeling van de aquacultuur 
waren niet goed ontworpen en werden niet goed 
uitgevoerd. De nationale strategische plannen en ope-
rationele programma’s van de lidstaten boden geen 
voldoende duidelijke basis voor de ondersteuning van 
aquacultuur en er was geen coherente strategie voor 
de sector. Het ontbreken van een adequate ruimtelijke 
ordening, in combinatie met ingewikkelde vergun-
ningsprocedures, remde duurzame ontwikkeling af. 
Tevens waren er significante onnauwkeurigheden en 
methodologische gebreken in de productiegegevens 
van bepaalde jaarlijkse uitvoeringsverslagen.

VI
De Rekenkamer stelde vast dat de hoofddoelstellingen 
voor de groei van de aquacultuur niet werden bereikt 
en dat de sector jarenlang stagneert. De financiële 
en economische crisis heeft ongetwijfeld sterk bijge-
dragen aan deze stagnatie, zeker in de voornaamste 
producerende lidstaten. Ook constateerde de Reken-
kamer dat de gecontroleerde projecten in de bezochte 
lidstaten vaak slecht waren geselecteerd. Op enkele 
uitzonderingen na leverden de gecontroleerde pro-
jecten vaak niet de verwachte resultaten op, waren ze 
niet kosteneffectief en droegen ze weinig bij tot groei 
en werkgelegenheid.

VII
De conclusie is dat er in de periode tot 2013 op EU- en 
lidstaatniveau geen adequaat kader bestond om de 
EU-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in 
de aquacultuur te verwezenlijken en dat de werke-
lijk genomen maatregelen onvoldoende resultaten 
opleverden.

VIII
Daarom beveelt de Rekenkamer aan dat de Commissie 
bij haar uitvoering van maatregelen ter ondersteuning 
van de aquacultuur in het kader van het nieuwe Euro-
pees Fonds voor maritieme zaken en visserij:

a) bij de goedkeuring van operationele programma’s 
van de lidstaten afweegt of de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling van de aquacultuur 
realistisch en passend zijn en of de steun gericht 
is op maatregelen waarmee deze doelstellingen 
waarschijnlijk zullen worden bereikt;
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b) richtsnoeren bepaalt om bij het vaststellen van 
de overheidsfinanciering rekening te houden met 
relevante milieufactoren;

c) waar relevant, ervoor zorgt dat de operationele 
programma’s van de lidstaten slechts worden 
goedgekeurd indien er passende nationale strate-
gieën zijn opgesteld voor de ontwikkeling van de 
aquacultuursector;

d) de lidstaten stimuleert om een relevante ruimte-
lijke ordening toe te passen en de vergunnings- en 
administratieve procedures ter ondersteuning 
van de ontwikkeling van de aquacultuursector te 
vereenvoudigen;

e) de vergelijkbaarheid van aan verschillende bron-
nen ontleende statistische informatie over aqua-
cultuur verbetert ten behoeve van de nauwkeurig-
heid en volledigheid.

IX
De Rekenkamer beveelt aan dat de lidstaten bij hun 
uitvoering van maatregelen ter ondersteuning van 
de aquacultuur uit het nieuwe Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij:

a) coherente nationale strategieën opstellen en toe-
passen om de aquacultuursector te ontwikkelen;

b) een relevante ruimtelijke ordening toepassen en 
de vergunnings- en administratieve procedures ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van de aqua-
cultuursector vereenvoudigen;

c) ervoor zorgen dat de overheidsmiddelen bij voor-
rang worden besteed aan de projecten die het 
meest bijdragen tot de duurzame ontwikkeling 
van de aquacultuur en die kosteneffectief zijn;

d) de projectresultaten intensiever monitoren door 
 relevante indicatoren vast te stellen en toe te 
passen.

Bron: ERK.
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Aquacultuur in de Euro-
pese Unie

01 
Aquacultuur heeft betrekking op alle 
vormen van kweek of teelt van aquati-
sche organismen met gebruikmaking 
van technieken om de productie van 
de betrokken organismen sterker te 
doen toenemen dan de natuurlijke 
capaciteiten van het milieu toestaan; 
de organismen blijven eigendom van 
een natuurlijke of rechtspersoon gedu-
rende de hele kweek- en teeltperiode 
tot en met de oogst1.

02 
Aquacultuur maakt als activiteit deel 
uit van de visproductie2; het andere 
deel is de vangst van wilde vis. In 2011, 
het laatste jaar waarover informatie 
beschikbaar is, produceerde de EU 
ongeveer 6 miljoen ton vis, waarvan 
1,3 miljoen ton afkomstig was uit 
aquacultuur. Zoals blijkt uit figuur 1, 
neemt de jaarlijkse visproductie in 
de EU reeds jarenlang af doordat de 
vangsten dalen en de aquacultuur 
stagneert. 65 % van de in de EU gecon-
sumeerde vis is ingevoerd.

1 Artikel 3, onder d), van 
Verordening (EG) 
nr. 1198/2006 van de Raad van 
27 juli 2006 betreffende het 
Europees Visserijfonds (PB 
L 223 van 15.8.2006, blz. 1).

2 In dit verslag duidt 
„visproductie” op de productie 
van vinvissen, schaal- en 
schelpdieren en weekdieren.

Visproductie in de EU (ton)

Bron: Eurostat.
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03 
Vis is goed voor drie kwart van de 
waarde van de aquacultuurproductie 
van de EU3. De sector omvat ongeveer 
80 000 banen en haalt een jaaromzet 
van 4 miljard euro4. In Europa staat de 
consument in elk land anders tegen-
over kweekvis: vele consumenten 
geven de voorkeur aan gevangen vis, 
waarvan de marktprijs hoger is.

04 
Hoewel in de EU vele vissoorten 
worden gekweekt, bestaat de aqua-
cultuurproductie grotendeels uit 
slechts enkele soorten. De grootste 
producerende landen zijn Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, 
Spanje en Italië, die samen goed zijn 
voor 77 % van de omzet, zoals blijkt uit 
tabel 1.

05 
Terwijl de aquacultuur in de EU 
stagneert, stijgt de mondiale aquacul-
tuurproductie reeds jarenlang. Tussen 
2000 en 2011 is de mondiale productie 
bijna verdubbeld van 32 miljoen ton 
naar 63 miljoen ton (zie figuur 2), en 
tegenwoordig vindt bijna 90 % van de 
productie plaats in Azië. Aquacultuur 
levert reeds ongeveer 40 % van het 
mondiale visaanbod voor menselijke 
consumptie5.

3 FAO, The State of World 
Fisheries and Aquaculture, 
Rome, 2012.

4 Gemeenschappelijk Centrum 
voor onderzoek van de 
Europese Commissie, The 
economic performance of the 
EU Aquaculture Sector (WTECV 
13-29), Brussel, 2013 (gegevens 
over 2011).

5 FAO, Global Aquaculture 
Production Statistics, 2011 
(ftp://ftp.fao.org/fi/news/
GlobalAquacultureProduction 
Statistics2011.pdf).

Ta
b

el
 1 Voornaamste lidstaten met aquacultuurproductie en soorten

Omzetwaarde (miljoen euro) 2011

Lidstaat Totaal
Zee

brasem en 
zeebaars

Zalm Forel Oester Mossel Schelp Karper Andere 
soorten

Frankrijk 22 % 898 35 0 120 502 164 0 5 72

Verenigd Koninkrijk 18 % 740 2 678 35 1 21 0 1 2

Griekenland 13 % 523 485 0 4 0 9 0 0 25

Spanje 12 % 501 199 0 51 2 102 14 1 132

Italië 11 % 423 61 0 140 0 40 106 3 73

Totaal 77 % 3 085 782 678 350 505 336 120 10 304

Andere lidstaten 23 % 933 65 80 265 38 90 27 134 234

Totaal EU 4 018 847 758 615 543 426 147 144 538

21 % 19 % 15 % 14 % 11 % 4 % 4 % 13 %

Bron: JRC-verslag „The economic performance of the EU aquaculture sector” (WTECV 13-29), 2013. (Verschillen wegens afronding.)

ftp://ftp.fao.org/fi/news/GlobalAquacultureProductionStatistics2011.pdf
ftp://ftp.fao.org/fi/news/GlobalAquacultureProductionStatistics2011.pdf
ftp://ftp.fao.org/fi/news/GlobalAquacultureProductionStatistics2011.pdf
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Wereldwijde trend in de aquacultuurproductie

Bron: Eurostat (EU-27), FAO (mondiaal).

Bron: ERK.
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Het aquacultuurbeleid 
van de EU

Aquacultuur en het gemeen-
schappelijk visserijbeleid 
(GVB)

06 
In Verordening (EG) nr. 2371/2002 van 
de Raad6 worden de doelstellingen van 
het GVB voor de periode 2002-2013 
vastgesteld. De hoofddoelstelling van 
het GVB, die ook geldt voor aquacul-
tuur, wordt aangegeven in artikel 2 
van de verordening: „... garandeert een 
exploitatie van de levende aquatische 
hulpbronnen die voor duurzame om-
standigheden op economisch, ecolo-
gisch en sociaal gebied zorgt.”

Aquacultuurstrategie van de 
Commissie

07 
In september 2002 publiceerde de 
Commissie een strategie voor de duur-
zame ontwikkeling van de Europese 
aquacultuur7. De strategie had drie 
hoofddoelstellingen:

a) het scheppen van duurzame werk-
gelegenheid op langere termijn;

b) het bieden van kwaliteitsproduc-
ten aan de consument en het 
bevorderen van strenge normen  
inzake diergezondheid en 
dierenwelzijn;

c) het waarborgen van een milieu-
vriendelijke, gezonde sector.

08 
In 2009 erkende de Commissie8 dat de 
aquacultuurproductie in de EU sinds 
2002 stagneerde, in scherp contrast 
tot de forse groeipercentages in de 
rest van de wereld, en dat belangrijke 

ingrepen nodig waren om het concur-
rentievermogen te verbeteren en een 
duurzame groei en een duurzaam 
bestuur te stimuleren. Zij herzag haar 
strategie, maar de doelstellingen ble-
ven vergelijkbaar met die van 2002:

a) het stimuleren van de economi-
sche haalbaarheid;

b) het waarborgen van voedsel-
veiligheid, diergezondheid en 
dierenwelzijn;

c) het aanpakken van de milieueffec-
ten van de aquacultuur.

Het Europees 
Visserijfonds

09 
Het Europees Visserijfonds (EVF)9 was 
het financieringsinstrument van het 
GVB voor de periode 2007-2013. Voor 
het EVF waren vijf prioritaire zwaar-
tepunten en een totale begroting 
van 4,3 miljard euro vastgesteld. Elk 
zwaartepunt omvatte verscheidene 
maat regelen. De financiering uit het 
EVF werd als volgt verdeeld:

 ο prioritair zwaartepunt 1: maat-
regelen voor de aanpassing van de 
communautaire visserijvloot  
(1,2 miljard euro);

 ο prioritair zwaartepunt 2: aquacul-
tuur, binnenvisserij, verwerking en 
afzet van aquacultuurproducten 
(1,2 miljard euro);

 ο prioritair zwaartepunt 3: maatrege-
len van gemeenschappelijk belang 
(1,1 miljard euro);

 ο prioritair zwaartepunt 4: duurzame 
ontwikkeling van visserijgebieden 
(0,6 miljard euro);

 ο prioritair zwaartepunt 5: technische 
bijstand (0,2 miljard euro).

6 Verordening (EG) 
nr. 2371/2002 van de Raad van 
20 december 2002 inzake de 
instandhouding en de 
duurzame exploitatie van de 
visbestanden in het kader van 
het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (PB L 358 van 
31.12.2002, blz. 59).

7 COM(2002) 511 definitief van 
19 september 2002.

8 COM(2009) 162 definitief van 
8 april 2009.

9 Verordening (EG) 
nr. 1198/2006. Het EVF verving 
het Financieringsinstrument 
voor de oriëntatie van de 
visserij (FIOV).
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10 
Er is dus geen specifiek zwaartepunt 
voor aquacultuur. De zwaartepun-
ten 2 en 3 omvatten echter middelen 
voor aquacultuur en binnen zwaarte-
punt 2 was de aquacultuurmaatregel 
(maatregel 2.1) specifiek gericht op de 
economische, milieu- en maatschap-
pelijke duurzaamheid van de sector; 
deze maatregel bood ook ondersteu-
ning van het concurrentievermogen. 
In bijlage I zijn de geplande uitgaven 
voor zwaartepunt 2 opgegeven, waar-
onder tot eind mei 2013 een bedrag 
van 438 miljoen euro aan EVF-vast-
leggingen voor de 5 826 projecten in 
het kader van maatregel 2.1, op basis 
van door de lidstaten bij de Commissie 
ingediende gegevens.

11 
De maximale EVF-bijdrage aan een 
goedgekeurd project was 75 % van 
de totale overheidsuitgaven in con-
vergentieregio’s10 en 50 % elders. 
De EU-middelen moesten dus door 
de lidstaten worden aangevuld met 
andere overheidsfinanciering. De 
overheidsbijdragen (van de EU en de 
lidstaten) voor micro-, kleine en mid-
delgrote ondernemingen in de betrok-
ken sectoren konden oplopen tot 60 % 
van de investeringskosten in onder de 
convergentiedoelstelling vallende re-
gio’s en 40 % voor daarbuiten vallende 
regio’s11.

12 
Met de aquacultuurmaatregelen 
bood het EVF steun voor de volgende 
acties12:

a) maatregelen voor productieve 
investeringen in aquacultuur;

b) milieumaatregelen in de 
aquacultuur;

c) maatregelen inzake 
volksgezondheid;

d) maatregelen inzake 
diergezondheid.

13 
Voor het EVF als geheel werden de 
prioriteiten bij de zwaartepunten 
en maatregelen door de lidstaten 
vast gelegd in nationale strategische 
plannen, na een proces van dialoog 
en overleg met de Commissie. Daarna 
legden de lidstaten op die plannen 
gebaseerde operationele programma’s 
voor aan de Commissie voor onder-
zoek en ter goedkeuring in de vorm 
van een Commissiebesluit. Voor elk 
operationeel programma wordt een 
toezichtcomité opgericht dat de uit-
voering van het programma monitort.

14 
Krachtens de uitvoeringsverordening 
van het EVF moesten de lidstaten 
in verband met de in het kader van 
zwaartepunt 2 ondersteunde aquacul-
tuur tevens de volgende statistieken 
opstellen:

 — aquacultuurproductie in ton, de 
verwerking en de binnenvisserij;

 — het percentage projecten met 
 milieuvriendelijke productie (ver-
mindering van negatieve effecten 
of versterking van positieve);

 — toename van de omzet  
(miljoen euro).

10 Regio’s waar het bbp per 
hoofd onder 75 % van het 
EU-gemiddelde ligt.

11 Bijlage II bij Verordening (EG) 
nr. 1198/2006.

12 Artikel 28 van Verordening 
(EG) nr. 1198/2006.



12Reikwijdte en  
aanpak van de controle

Bron: ERK.

15 
De controle had tot doel antwoord te 
geven op de vraag: „Bood het Europees 
Visserijfonds doeltreffende steun voor 
duurzame ontwikkeling van de aqua-
cultuur?”. Hiertoe werden subvragen 
beantwoord over het ontwerp en de 
uitvoering van de EU-maatregelen 
ter ondersteuning van de aquacul-
tuur en over de resultaten van de 
overheidsfinanciering.

a) Waren de EVF-maatregelen ter 
ondersteuning van de duurzame 
ontwikkeling van de aquacultuur 
goed ontworpen en werden ze op 
EU-niveau goed gemonitord? Ter 
beantwoording van deze vraag 
onderzocht de Rekenkamer het 
ontwerp van die maatregelen en 
de rol van de Commissie bij de 
uitvoering ervan.

b) Waren de EVF-maatregelen ter 
ondersteuning van de duurzame 
ontwikkeling van de aquacultuur 
door de lidstaten goed ontworpen 
en werden ze goed uitgevoerd? Ter 
beantwoording van deze vraag 
onderzocht de Rekenkamer de na-
tionale strategische plannen en de 
operationele programma’s van de 
lidstaten en gerelateerde onder-
werpen (zoals ruimtelijke ordening 
en vergunning), alsook de uitvoe-
ring van de maatregelen.

c) Heeft het EVF kosteneffectief gefunc-
tioneerd en de duurzame ontwik-
keling van de aquacultuur onder-
steund? Ter beantwoording van 
deze vraag is de Rekenkamer  na-
gegaan of de algemene doelstel-
lingen waren bereikt, onderzocht 
zij de bijdrage van geselecteerde 
projecten aan een duurzame 
ontwikkeling en de gerichtheid 
ervan, alsmede de groei, werk-
gelegenheid en feitelijke resulta-
ten, en onderzocht zij bewijzen 
voor kosteneffectiviteit.

16 
De controle was toegespitst op de 
tussen 2007 en 2011 gefinancierde 
projecten. Ze werd verricht bij de be-
trokken diensten van de Commissie en 
in zes lidstaten (Spanje, Frankrijk, Italië, 
Polen, Portugal en Roemenië) die sa-
men goed zijn voor ruim 50 % van de 
aquacultuurproductie en de desbetref-
fende EVF-begrotingssteun in de EU, 
zoals vermeld in bijlage I.

17 
Er werd documentatie betreffende 
60 projecten onderzocht in de lidsta-
ten (zie bijlage II) en 31 projecten wer-
den ter plaatse bezocht. De procedu-
res voor projectselectie en de feitelijke 
projectresultaten werden onderzocht 
en getoetst aan de EVF-doelstellingen. 
Bijzondere aandacht ging uit naar de 
procedures van de lidstaten om te 
zorgen voor kosteneffectiviteit bij de 
besteding van de overheidsmiddelen 
en de duurzame ontwikkeling van de 
aquacultuur.
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De maatregelen ter onder-
steuning van de duurzame 
ontwikkeling van de aqua-
cultuur waren niet altijd 
goed ontworpen en wer-
den op EU-niveau niet 
altijd goed gemonitord

Het GVB en het EVF boden 
onvoldoende details over 
de inhoud van maatregelen 
ter ondersteuning van de 
duurzame ontwikkeling van 
aquacultuur

18 
Krachtens het Verdrag heeft de EU 
exclusieve bevoegdheid voor het vis-
serijbeleid, maar niet specifiek voor 
aquacultuur. Toch is een van de doel-
stellingen van het GVB het voorzien 
in coherente maatregelen ter onder-
steuning van de aquacultuur13. Het EVF 
was gericht op „ondersteuning van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
om te zorgen voor een exploitatie van 
de levende aquatische rijkdommen en 
voor steun aan de aquacultuur, met 
het oog op milieutechnische, econo-
mische en sociale duurzaamheid”14. In 
het kader van prioritair zwaartepunt 2 
van het EVF wordt financiering gebo-
den voor aquacultuur, binnenvisserij, 
verwerking en afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten.

19 
De verordeningen inzake het GVB en 
het EVF bevatten geen nadere infor-
matie over de inhoud van coherente 
aquacultuurmaatregelen. Met name 
werden hoogstaande doelstellingen 
voor aquacultuur niet omgezet in speci-
fieke maatregelen en werd de lidstaten 
niet gevraagd om in specifieke plannen 
te beschrijven hoe de beschikbare mid-
delen voor de duurzame ontwikkeling 
van de aquacultuur het best konden 
worden benut; het ontbrak aan een 
strikt toezicht- en evaluatiekader met 
gemeenschappelijke indicatoren om de 

voortgang of de prestaties te beoor-
delen. Noch deze verordeningen, noch 
de nationale strategische plannen en 
operationele programma’s (zie de para-
grafen 43-48) boden dus een voldoende 
duidelijk kader voor de duurzame 
ontwikkeling van de aquacultuur in de 
periode tot 2013.

Het nazicht van de nationale 
strategische plannen en ope-
rationele programma’s door 
de Commissie garandeerde 
niet systematisch dat deze zo 
waren ontworpen dat ze een 
maximale doeltreffendheid 
van het aquacultuurbeleid 
boden

20 
De NSP’s betreffen de hele visserijsector 
en bevatten een beknopte beschrijving 
van alle aspecten van het gemeenschap-
pelijk visserijbeleid, inclusief de prioritei-
ten en doelstellingen. Daarom moeten 
de NSP’s, waar dit voor de betrokken 
lidstaat relevant is, de prioriteiten en 
doelstellingen bevatten, alsook een 
raming van de benodigde financiële 
overheidsmiddelen, met bijzondere aan-
dacht voor de strategie inzake duurzame 
ontwikkeling van de aquacultuursector15. 
De Commissie diende de voorgestelde 
operationele programma’s (OP’s) van de 
lidstaten te beoordelen16 om te bepalen 
of deze in overeenstemming waren met 
de NSP’s en met de EVF-voorschriften, 
ook in verband met de aquacultuur.

21 
De Rekenkamer constateerde dat de 
Commissie een uitgebreide beoordeling 
had gemaakt van de consistentie tussen 
de voorschriften van het EVF en die in 
de OP’s en NSP’s, met inbegrip van die 
voor de aquacultuur. In het algemeen 
was het een grondige beoordeling die 
diende als basis voor de onderhandelin-
gen met de lidstaten die leidden tot de 
uiteindelijke vaststelling van OP’s.

13 Artikel 1, lid 2, van 
Verordening (EG) 
nr. 2371/2002.

14 Artikel 4 van Verordening (EG) 
nr. 1198/2006.

15 Artikel 15 van 
Verordening (EG) 
nr. 1198/2006.

16 Artikel 17, lid 5, van 
Verordening (EG) 
nr. 1198/2006.
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22 
De controle van de Rekenkamer in 
de lidstaten wees echter op gebre-
ken in het ontwerp van de NSP’s en 
OP’s (zie de paragrafen 43-47). De 
Rekenkamer erkent weliswaar dat bij 
gedeeld beheer de Commissie en de 
lidstaten specifieke verantwoorde-
lijkheden hebben, maar toch werden 
deze gebreken bij het onderzoek van 
de NSP’s en OP’s door de Commissie 
onvoldoende aangepakt, deels door 
de algemene strekking van de NSP’s.

De Commissie bood inzake 
aquacultuur geen alom-
vattende richtsnoeren in 
milieuzaken

23 
Duurzaamheid op milieugebied is een 
van de doelstellingen van de EVF-
financiering voor aquacultuurmaat-
regelen, en bovendien een doelstelling 
van de aquacultuurstrategie van de 
Commissie. Milieumaatregelen in de 
aquacultuur staan vermeld als acties 
die recht geven op EVF-financiering 
(zie paragraaf 12). De duurzaamheid 
op milieugebied van maatregelen ter 
ondersteuning van de aquacultuur 
wordt niet alleen getoetst aan het GVB 
en het EVF, maar ook op conformiteit 
met het milieubeleid van de EU. De 
voornaamste relevante beleidster-
reinen zijn behandeld in de volgende 
kaderrichtlijnen van de EU: over het 
waterbeleid17, over de mariene strate-
gie18, over de milieueffectbeoordeling19 
en over habitats20 („Natura 2000”). In 
de context van een zo brede EU-regel-
geving zouden richtsnoeren van de 
Commissie voor lidstaten en bedrijven 
van belang zijn.

24 
Zo moeten de lidstaten krachtens de 
habitatrichtlijn het nodige doen om 
in de speciale beschermingszones van 
Natura 2000 de achteruitgang van na-
tuurlijke en soortspecifieke habitats te 
vermijden, evenals storende effecten 
op de soorten waarvoor de gebieden 
zijn aangewezen.

25 
De Rekenkamer stelde vast dat de 
Commissie inderdaad richtsnoeren 
had opgesteld die de lidstaten kon-
den volgen bij de ondersteuning van 
aquacultuur in Natura 2000-gebieden. 
Voor geen van de andere in paragraaf 
23 genoemde richtlijnen waren echter 
vergelijkbare richtsnoeren ontwikkeld. 
Bovendien bood de Commissie ook 
geen specifieke begeleiding met be-
trekking tot de milieumaatregelen in 
de aquacultuur van het EVF. Dit gebrek 
aan begeleiding was niet in overeen-
stemming met de EVF-doelstelling van 
duurzaamheid op milieugebied en 
bovendien bleek uit de controle dat 
het EVF in de praktijk daarvoor geen 
significante steun bood (zie de para-
grafen 50 en 51).

De Commissie garandeerde 
niet voldoende de vergelijk-
baarheid van de gegevens 
over de algemene voort-
gang in de richting van 
de doelstellingen van het 
aquacultuurbeleid

26 
De lidstaten moeten de Commissie 
jaarlijks statistieken bezorgen over 
de aquacultuurproductie (volume en 
waarde)21. Statistieken over de struc-
tuur van de aquacultuursector worden 
om de drie jaar toegezonden. Die 
statistieken worden samengevoegd en 
getoetst door Eurostat. De Commis-
sie monitort deze statistieken, maar 
valideert ze niet.

17 Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader 
voor communautaire 
maatregelen betreffende het 
waterbeleid (PB L 327 van 
22.12.2000, blz. 1).

18 Richtlijn 2008/56/EG van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 17 juni 2008 tot 
vaststelling van een kader 
voor communautaire 
maatregelen betreffende het 
beleid ten aanzien van het 
mariene milieu (PB L 164 van 
25.6.2008, blz. 19).

19 Richtlijn 85/337/EEG van de 
Raad van 27 juni 1985 
betreffende de milieueffect-
beoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere 
projecten (PB L 175 van 
5.7.1985, blz. 40). Artikel 28 van 
de EVF-verordening bepaalt 
dat steun alleen zal worden 
verleend indien is voldaan aan 
bepaalde regels inzake 
milieueffectbeoordeling.

20 Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake 
de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PB L 206 
van 22.7.1992, blz. 7).

21 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 762/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad van 
9 juli 2008 betreffende de 
indiening door de lidstaten 
van statistieken over 
aquacultuur en tot intrekking 
van Verordening (EG) 
nr. 788/96 van de Raad 
(PB L 218 van 13.8.2008, blz. 1).
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22 Artikel 6 van Verordening (EG) 
nr. 762/2008.

23 Griekenland, Frankrijk en 
Oostenrijk.

27 
De Commissie acht de productiestatis-
tieken in het algemeen betrouwbaar. 
Toch vertonen de door sommige lid-
staten gerapporteerde gegevens over 
de structuur van de aquacultuursector 
inconsistenties. De totale omvang van 
de installaties wordt gerapporteerd 
in hectare en kubieke meter. Volgens 
Eurostat veroorzaakt de verplichting 
om in kubieke meter te rapporteren 
problemen in bepaalde landen, het-
geen de vergelijkbaarheid van statis-
tieken in deze maat kan beperken. Zo 
hebben de twee qua volume grootste 
aquacultuurproducenten — Frankrijk 
en Spanje — in 2011 als totaalvolu-
me van hun aquacultuurinstallaties 
respectievelijk 2 532 m3 en 10 611 m3 
gemeld, en omzetvolumes van respec-
tievelijk 283 000 en 277 000 ton (zie 
bijlage I). Portugal, met een omzet 
van 8 000 ton, rapporteerde een totale 
omvang van 22 529 m3.

28 
De lidstaten dienen22 de Commissie 
een jaarlijks methodologisch rapport 
over de inzameling van de gegevens 
te bezorgen. De Rekenkamer merkte 
op dat de meeste lidstaten niet elk 
jaar een dergelijk verslag indienden. 
Dit leidde tot vertraging in de vali-
dering van de statistische informatie 
door Eurostat en tot onzekerheid over 
de kwaliteit van de onderliggende 
statistieken. Bovendien hadden drie 
lidstaten23 met drie à vijf maanden ver-
traging na de termijn van 31 december 
2012 gegevens over 2011 verstrekt.

29 
Sommige lidstaten bestempelen de 
aquacultuurproductiegegevens voor 
specifieke vissoorten als „vertrouwe-
lijk” wegens de concentratie van de 
aquacultuursector en de mogelijkheid 
dat marktgevoelige informatie voor 
bepaalde producenten wordt her-
kend. Uit onderstaande tabel blijkt dat 
acht lidstaten aquacultuurproductie-
gegevens (exclusief broed- en kweek-
voorzieningen) over het jaar 2011 ver-
trouwelijk hadden ingediend en dat 
andere lidstaten nog geen gegevens 
hadden ingediend. Door deze situatie 
kan Eurostat geen geconsolideerde 
EU-27-gegevens publiceren en wordt 
de algemeen beschikbare informatie 
over trends en ontwikkelingen in de 
sector beperkt (zie tabel 2).
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Waarde van de aquacultuurproductie in de EU

Euro

GEO/Jaar 2008 2009 2010 2011

EU-27 3 407 134 614 3 219 102 127 N.v.t. N.v.t.

EU-25 3 372 465 092 3 182 599 297 N.v.t. N.v.t.

EU-15 3 114 534 138 2 988 571 787 N.v.t. N.v.t.

België 667 767 4 034 596 Vertrouwelijk Vertrouwelijk

Bulgarije 16 538 094 19 512 878 19 576 101 17 113 825

Tsjechische Republiek 41 537 574 39 266 665 37 108 186 39 865 313

Denemarken 98 276 272 88 240 305 Vertrouwelijk Vertrouwelijk

Duitsland 97 080 122 94 240 346 94 739 574 Vertrouwelijk

Estland 1 771 650 2 235 436 2 028 836 1 684 752

Ierland 92 442 829 104 271 122 113 132 438 124 900 818

Griekenland 369 913 151 397 790 833 N.v.t. 453 062 003

Spanje 410 808 739 396 337 342 412 166 215 445 462 460

Frankrijk 691 603 892 697 964 760 Vertrouwelijk N.v.t.

Italië 465 600 684 474 862 750 333 238 932 402 822 356

Cyprus 33 144 550 16 463 500 20 319 860 N.v.t.

Letland 1 528 601 1 114 894 1 195 864 1 253 766

Litouwen 6 635 949 6 654 996 Vertrouwelijk Vertrouwelijk

Hongarije 30 324 26 451 27 164 30 293

Malta 93 763 138 47 057 424 82 217 002 45 109 193

Nederland 96 600 777 84 109 496 105 703 231 73 959 895

Oostenrijk 12 741 113 13 878 544 20 355 963 Vertrouwelijk

Polen 73 284 926 76 372 905 N.v.t. Vertrouwelijk

Portugal 40 175 003 34 063 945 47 264 269 58 278 930

Roemenië 18 131 429 16 989 952 5 691 110 15 890 132

Slovenië 3 485 097 3 069 400 2 167 330 Vertrouwelijk

Slowakije 2 749 143 1 765 838 Vertrouwelijk 2 420 531

Finland 36 844 618 39 581 700 41 141 158 Vertrouwelijk

Zweden 23 247 950 18 435 879 29 040 710 42 442 468

Verenigd Koninkrijk 678 531 220 540 760 168 573 902 627 739 685 060

Bron: Eurostat.

Ta
b

el
 2
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Waarde van aquacultuurproductie in de EU – BIJGEWERKT PER NOVEMBER 2014

Euro

GEO/Jaar 2008 2009 2010 2011

EU-27 3 437 477 237 3 245 570 306 N.v.t. N.v.t.

EU-25 3 402 807 712 3 209 067 475 N.v.t. N.v.t.

EU-15 3 114 534 138 2 988 571 787 N.v.t. N.v.t.

België 667 767 4 034 596 Vertrouwelijk Vertrouwelijk

Bulgarije 16 538 094 19 512 878 19 576 101 17 113 825

Tsjechische Republiek 41 537 574 39 266 665 37 108 186 39 865 313

Denemarken 98 276 272 88 240 305 Vertrouwelijk Vertrouwelijk

Duitsland 97 080 122 94 240 346 94 739 574 Vertrouwelijk

Estland 1 771 650 2 235 436 2 028 836 1 684 752

Ierland 92 442 829 104 271 122 113 132 438 124 900 818

Griekenland 369 913 151 397 790 833 N.v.t. 475 247 778

Spanje 410 808 739 396 337 342 412 166 215 445 462 460

Frankrijk 691 603 892 697 964 760 667 474 948 689 416 527

Italië 465 600 684 474 862 750 351 507 626 402 822 356

Cyprus 33 144 550 16 463 500 20 319 860 27 315 693

Letland 1 528 601 1 114 894 1 195 864 1 253 766

Litouwen 6 635 949 6 654 996 Vertrouwelijk Vertrouwelijk

Hongarije 30 372 947 26 494 631 27 164 440 30 293 195

Malta 93 763 138 47 057 424 82 217 002 50 968 322

Nederland 96 600 777 84 109 496 105 703 231 73 959 895

Oostenrijk 12 741 113 13 878 544 20 355 963 Vertrouwelijk

Polen 73 284 926 76 372 905 N.v.t. Vertrouwelijk

Portugal 40 175 003 34 063 945 47 264 269 58 278 930

Roemenië 18 131 429 16 989 952 5 605 149   15 890 132

Slovenië 3 485 097 3 069 400 2 167 330 Vertrouwelijk

Slowakije 2 749 143 1 765 838 Vertrouwelijk 2 420 531

Finland 36 844 618 39 581 700 41 141 158 Vertrouwelijk

Zweden 23 247 950 18 435 879 29 040 710 42 442 468

Verenigd Koninkrijk 678 531 220 540 760 168 590 768 334 739 685 060

Bron: Eurostat.

NB: Deze tabel is bijgewerkt, rekening houdend met de per november 2014 beschikbare Eurostat-gegevens.

Ta
b

el
 2
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24 Besluit 2005/629/EG van de 
Commissie van 26 augustus 
2005 tot instelling van een 
Wetenschappelijk, Technisch 
en Economisch Comité voor 
de visserij (PB L 225 van 
31.8.2005, blz. 18).

30 
Naast Eurostat onderzoekt ook het 
Wetenschappelijk, Technisch en 
Economisch Comité voor de visserij 
(WTECV24) de gegevens over aquacul-
tuur op basis van het informatiesys-
teem waarmee de lidstaten sociaaleco-
nomische gegevens verzamelen over 
aquacultuurbedrijven. Er zijn aanzien-
lijke verschillen tussen de gegevens 
over aquacultuurproductie van Euro-
stat en die van het WTECV. Dit wordt 
getoond in tabel 3, waarin de door 
de gecontroleerde lidstaten gerap-
porteerde gegevens over 2009 worden 
vergeleken. Deze verschillen zijn te 
verklaren door verschillen in metho-
dologische aanpak op grond van de 
respectieve nationale regelgevingen 
voor gegevensverzameling, maar wer-
den niet volledig gerectificeerd door 
Eurostat of het WTECV.

Vergelijking van Eurostat- en WTECV-gegevens over 2009

Aquacultuurproductie 2009

 Eurostat WTECVverslag Verschil Verschil in %

000 euro ton 000 euro ton 000 euro ton 000 euro ton

Spanje 396 337 268 457 440 028 268 600 – 43 691 – 143 – 11 % 0 %

Frankrijk 697 965 236 439 760 067 265 399 – 62 102 – 28 960 – 9 % – 12 %

Italië 474 863 162 325 474 003 162 325 860 0 0 % 0 %

Polen 76 373 36 503 88 356 38 854 – 11 983 – 2 351 – 16 % – 6 %

Portugal 34 064 6 727 37 250 6 208 – 3 186 519 – 9 % 8 %

Roemenië 16 990 13 131 13 896 7 292 3 094 5 839 18 % 44 %

Bronnen: Aquacultuurproductiestatistieken van Eurostat. JRC-verslag „Scientific Economic Performance of the EU Aquaculture Sector” (WTECV-

OWP-12-03, 2012).
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De Commissie verrichtte 
weinig relevante controles 
en evaluaties en hield slechts 
beperkt toezicht

31 
De EVF-verordening schrijft voor dat 
de lidstaten tussentijdse evaluaties25 
van hun OP’s naar de Commissie stu-
ren. Deze evaluaties konden nuttige 
informatie over de uitvoering van de 
aquacultuurmaatregelen opleveren 
en corrigerende maatregelen mogelijk 
maken. Uit de controle van de Reken-
kamer bleek echter dat in de praktijk 
weinig specifieke informatie over 
aquacultuur werd verstrekt.

32 
Ten tijde van de controle van de 
Rekenkamer waren in totaal slechts 
zeven aquacultuurprojecten onder-
worpen aan controles ter plaatse van 
de Commissie zoals voorgeschreven in 
de EVF-verordening26. Uit een zo kleine 
steekproef kunnen op lidstaat- of 
EU-niveau geen conclusies worden ge-
trokken over de doeltreffende werking 
van systemen. Deze controles waren 
nalevingsgericht en niet bedoeld om 
informatie te verschaffen over de im-
pact van de EU-steun op de duurzame 
ontwikkeling van de aquacultuur.

33 
De door de lidstaten opgestelde tus-
sentijdse evaluaties van hun OP’s wer-
den doorgestuurd naar de Commissie, 
die een expert inhuurde om een ge-
consolideerde samenvatting te maken. 
Deze tussentijdse evaluaties en de ge-
consolideerde samenvatting hebben 
wel betrekking op aquacultuur, maar 
de Commissie verrichtte geen verdere 
beoordeling van de evaluaties om na 
te gaan of de maatregelen ter onder-
steuning van de aquacultuur geschikt 
waren.

34 
Een vertegenwoordiger van de Com-
missie neemt met raadgevende stem 
deel aan de werkzaamheden van de 
EVF-toezichtcomités in de lidstaten. 
Deze comités besteedden echter wei-
nig van hun tijd aan aquacultuur.

De resultaten van innova-
tieve en onderzoekspro-
jecten met overheidssteun 
werden niet ten volle benut

35 
In deel 3.1 van haar aquacultuurstrate-
gie voor 200927 merkte de Commissie 
op dat een duurzame ontwikkeling 
van de aquacultuur moet worden 
geschraagd door een uitmuntende 
onderzoeks- en innovatiebasis en dat 
het van wezenlijk belang is dat die 
ondersteuning wordt voortgezet en 
uitgebreid.

36 
Aanzienlijke middelen werden toege-
wezen aan acties voor LIFE28 en onder-
zoek, zoals tekstvak 1 aangeeft, maar 
uit de controle bleek dat de Commissie 
de resultaten daarvan niet voldoende 
heeft benut bij het opstellen van doel-
stellingen en richtsnoeren in verband 
met aquacultuur (op punten zoals het 
lozen van afvalstoffen en chemicaliën, 
de ligging van ondernemingen en de 
impact van ontsnappende vissen) (zie 
de paragrafen 23-25).

25 Artikel 49, lid 3, van 
Verordening (EG) 
nr. 1198/2006.

26 Artikel 72 van Verordening 
(EG) nr. 1198/2006.

27 COM(2009) 162.

28 LIFE is het instrument voor 
milieufinanciering van de EU. 
Het wordt direct beheerd door 
de Commissie en dient ter 
financiering van milieu-
demonstratieprojecten op 
diverse activiteitenterreinen. 
Het biedt ook financiering 
voor natuurbescherming.
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Relevante onderzoeks- en LIFE-projecten

De Rekenkamer stelde vast dat 14 miljoen euro was uitgegeven voor 18 LIFE-projecten op het terrein van 
de aquacultuur. De voornaamste onderwerpen waren het beheer van kustgebieden, ecosystemen, Natura 
2000-gebieden en duurzame mariene aquacultuur.

Tevens merkte de Rekenkamer op dat voor 77 onderzoeksprojecten met betrekking tot aquacultuur 158 mil-
joen euro was ontvangen uit het zesde kaderprogramma (KP). De voornaamste thema’s hiervan waren preven-
tie van ziekten, visvoeder, selectieve teelt, welzijn van vissen, het biologische potentieel voor nieuwe soorten, 
veiligheid en kwaliteit van aquacultuurproducten, en milieubescherming.

Projecten betreffende de ruimtelijke ordening voor aquacultuur

Een LIFE-project betrof ruimtelijke ordening met een op het GIS gebaseerd systeem (financiering: 
350 000 euro). Nog een uit het KP gefinancierd project had betrekking op dit onderwerp (financiering: 
705 000 euro), specifiek voor diepzeeaquacultuur.

Projecten betreffende de beheersing en uitroeiing van ziekten in de aquacultuur

Dit thema werd onderzocht in acht KP-projecten (totale financiering: 12 miljoen euro). Deze projecten waren 
vooral gericht op de beheersing van ziekteverwekkers en parasieten en de voorkoming van ziekten.

Projecten betreffende systemen voor milieutoezicht en maatregelen inzake het aquatische milieu

Twee LIFE-projecten op dit terrein met een totale financiering van 584 000 euro waren gericht op het vaststel-
len van aanbevelingen inzake waterbeheer, ontwikkeling van de aquacultuur en vermindering van de impact 
van aquacultuur. Bij acht KP-projecten met een totale financiering van 5 miljoen euro werden problemen 
bestudeerd in verband met intensieve teelt, waterbescherming en -zuivering en aantasting van de habitat.
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De maatregelen ter onder-
steuning van de duurzame 
ontwikkeling van de aqua-
cultuur werden door de 
lidstaten niet goed ont-
worpen en uitgevoerd

In de gecontroleerde lidstaten 
ontbrak het aan initiatieven 
ter ondersteuning van de 
aquacultuur

37 
In de mededeling van de Commissie 
over het bouwen aan een duurzame 
toekomst voor de aquacultuur wordt 
onderkend dat de lidstaten maatregelen 
moeten treffen om de ontwikkeling van 
bedrijven te bevorderen en de adminis-
tratieve belasting als gevolg van natio-
nale bepalingen te verminderen, met 
name door de vergunningsprocedures 
voor de aquacultuur te vereenvoudi-
gen29. De vereenvoudigingsmaatregelen 
moeten gericht zijn op de verantwoor-
delijkheden en de coördinatie van 

de instanties die belast zijn met het 
toekennen van vergunningen en met 
het toezicht op de naleving in de aqua-
cultuur (bijvoorbeeld in verband met 
de exploitatie van aquacultuurinstal-
laties en de toepasselijke veterinaire en 
milieuvoorschriften).

38 
De Rekenkamer onderzocht of de 
bezochte lidstaten een strategie voor 
de ontwikkeling van de aquacultuur 
hadden opgesteld waarin dergelijke 
maatregelen werden overwogen. In 
alle bezochte lidstaten constateerde 
de Rekenkamer dat een coherente 
strategie voor de ontwikkeling van de 
aquacultuur ontbrak. De ontwikkeling 
werd ook gehinderd door de complexe 
administratieve procedures op lidstaat-
niveau, zoals de veelheid van instanties 
die in de sector vergunningen afgeven 
en toezicht houden (bijvoorbeeld in 
Frankrijk en Italië). Toch waren er ook 
voorbeelden van goede praktijken, zo-
als in tekstvak 2 wordt geïllustreerd.

29 Deel 5.2 van COM(2009) 
162 definitief.

Voorbeelden van verschillende administratieve praktijken voor ruimtelijke orde-
ning en vergunning

In Italië wordt de ontwikkeling van de aquacultuur belemmerd door een traag en ingewikkeld vergunnings-
proces en door onnauwkeurige criteria voor het verlenen van nieuwe concessies. Daardoor kan de procedure 
voor het verlenen van maritieme concessies en andere aquacultuurvergunningen in Sicilië, die 150 dagen mag 
duren, in de praktijk meerdere jaren aanslepen en voor twee gecontroleerde projecten nam ze inderdaad vijf 
jaar in beslag. Daar de toegang tot maritieme concessies een algemeen probleem is, stelde de Commissie een 
inbreukprocedure tegen Italië in op grond van het feit dat de houders van bestaande concessies een onrecht-
matig voordeel hadden tegenover nieuwe aanvragers.

In Frankrijk vergt de besluitvorming zeer veel tijd doordat het opstellen van dossiers zo complex is. Voor de projec-
ten in de steekproef nam de besluitvorming meer dan een jaar in beslag en in een van de gevallen zelfs twee jaar.

Een zone voor schaaldierenteelt in Portugal werd slechts gedeeltelijk benut omdat de vergunninghouders 
hun vergunning behielden zonder de concessie te exploiteren, hetgeen niet verboden was. Hierdoor konden 
dergelijke zones niet worden ontwikkeld.

In Andalusië (Spanje) hadden de autoriteiten voor aquacultuurbedrijven één loket opgericht. Projectontwik-
kelaars werden begeleid door het proces van aanvraag van EVF-financiering en van vergunningen van de di-
verse nationale en plaatselijke agentschappen. Voor de projecten in de steekproef duurde de besluitvorming 
gemiddeld vijf maanden.
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De procedures voor ruim-
telijke ordening en vergun-
ningverlening lieten hier en 
daar te wensen over

39 
Aquacultuur vindt plaats in kustwate-
ren en binnenwateren in de hele Unie. 
Deze wateren zijn meestal eigendom 
van overheidsinstanties die conces-
sies of vergunningen toekennen aan 
viskwekers. Heel vaak wordt er met 
andere gebruikers geconcurreerd om 
het gebruik van deze wateren, bijvoor-
beeld met sectoren als het toerisme en 
de traditionele visvangst. Om de eco-
nomische, ecologische en sociale doel-
stellingen te kunnen realiseren is het 
van essentieel belang dat het gebruik 
van zeegebieden wordt geanalyseerd 
en gepland. Een adequate ruimtelijke 
ordening en vergunningverlening — 
verantwoordelijkheden van de lidsta-
ten — zijn dus uiterst belangrijk voor 
de duurzame ontwikkeling van de 
aquacultuur, maar ook voor de doel-
treffendheid van de EVF-uitgaven voor 
die ontwikkeling. De Commissie heeft 
dit onderkend in haar aquacultuurstra-
tegie van 2009 en in haar strategische 
richtsnoeren30 voor de duurzame ont-
wikkeling van de aquacultuur: zij vroeg 
de lidstaten systemen voor mariene 
ruimtelijke ordening te ontwikkelen 
waarin het strategisch belang van 
aquacultuur volledig werd erkend. Met 
dergelijke systemen zouden potentiële 
ontwikkelaars worden geholpen bij 
het ontwikkelen van hun projecten. In 
de door de overheid van de lidstaten 
aan viskwekers verleende vergunnin-
gen worden belangrijke parameters 
aangegeven zoals:

 — het betrokken watergebied;

 — de looptijd en begunstigde van de 
vergunning;

 — de aard van de toegestane aqua-
cultuuractiviteit (vissoorten, soort 
installatie);

 — beperkingen in verband met het 
milieu en de volksgezondheid 
(maximale bezettingsdichtheid, 
beperkingen inzake voeding en 
veterinaire behandelingen, eisen 
inzake waterkwaliteit).

40 
In het algemeen constateerde de 
Rekenkamer dat de vereiste ruimte-
lijke ordening voor aquacultuur in de 
bezochte lidstaten en regio’s ten tijde 
van de controle onvoldoende was. 
In Roemenië en Polen werd niet aan 
maritieme ruimtelijke ordening ter 
ondersteuning van de aquacultuur 
gedaan, en in Galicië (Spanje) en Por-
tugal was deze nog in ontwikkeling. 
Het ontbreken van planning inzake de 
beschikbaarheid van ruimte beperkt 
de mogelijkheden tot ontwikkeling 
van aquacultuurbedrijven en helpt niet 
bij het oplossen van conflicten met an-
dere activiteiten. Een slechte ruimtelij-
ke ordening, vooral in combinatie met 
ingewikkelde vergunningsprocedures, 
hindert de duurzame ontwikkeling van 
de aquacultuur. In tekstvak 2 worden 
enkele van de gevolgen beschreven.

30 COM(2013) 229 final van 
29 april 2013.



22Opmerkingen

31 Overweging 17 bij 
Verordening (EG) 
nr. 1198/2006.

32 Artikel 15 van Verordening 
(EG) nr. 1198/2006.

De financiële en economi-
sche crisis had een aan-
zienlijke impact op de 
aquacultuursector

41 
De nationale strategische plannen 
en operationele programma’s van de 
lidstaten waren opgesteld voordat de 
financiële en economische crisis de 
Europese bedrijfswereld ernstig begon 
te raken. Volgens de verslagen van de 
overheid en van de projectontwikke-
laars heeft de crisis net als voor andere 
zakelijke activiteiten een aanzienlijke 
impact gehad op de investerings- en 
financieringsbesluiten in de aquacul-
tuursector. Aangezien de potentiële 
begunstigden van het EVF vaak kleine 
bedrijven zijn die tussen 40 % en 60 
% van de totale investeringskosten 
moeten opbrengen, wordt de ontwik-
keling van projecten ingewikkelder 
als de toegang tot financiering en 
bankgaranties problematisch is (van 
de voor de controle geselecteerde lid-
staten waren vooral Spanje, Portugal 
en Roemenië getroffen). Eén kenmerk 
van de aquacultuursector zorgt voor 
bijkomende financieringsbehoeften: 
er is meestal een grote vraag naar 
werkkapitaal ter financiering van de 
aankoop van jonge visbestanden en 
vervolgens voor voeder en onderhoud 
tot de dieren een verkoopbaar formaat 
hebben bereikt.

42 
De financiële crisis kan de neiging 
van de lidstaten hebben versterkt om 
EVF-steun te richten op bestaande 
aquacultuurbedrijven en projecten 
die al operationeel waren voordat het 
financieringsbesluit viel, zoals in Italië 
en Polen (zie paragraaf 62). Derge-
lijke projecten hebben meer kans van 
slagen, zodat het risico van vrijmaking 
van EU-middelen voor de betrokken 
lidstaat afneemt. Door deze praktijk 
is er echter minder financiering voor 
nieuwe of innovatieve projecten.

De nationale strategische 
plannen bevatten geen dui-
delijke doelstellingen voor 
de aquacultuur

43 
De nationale strategische plannen 
(NSP’s) van de lidstaten bevatten de 
EVF-prioriteiten en -doelstellingen 
voor de uitvoering van het GVB31. Elk 
NSP moet een raming bevatten van 
de overheidsmiddelen die voor deze 
doelstellingen, waaronder duurzame 
ontwikkeling van de aquacultuursec-
tor, nodig zijn of verwacht worden32. 
Naar het oordeel van de Rekenkamer 
zouden NSP’s met duidelijke doelstel-
lingen en een indicatie van de beno-
digde financiële middelen een goede 
basis vormen voor maatregelen ter 
ondersteuning van de aquacultuur.

44 
Toch bevatte geen van de gecon-
troleerde NSP’s een raming van de 
openbare financiële middelen uit 
het EVF die nodig zouden zijn voor 
maatregelen ter ondersteuning van de 
aquacultuur.
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45 
De Rekenkamer stelde vast dat de 
NSP’s een beschrijving van de natio-
nale aquacultuursector bevatten en 
doelstellingen bepaalden voor de ont-
wikkeling van de sector. Deze doelstel-
lingen verschilden per lidstaat, maar 
waren altijd van algemene aard en be-
troffen bijvoorbeeld diversificatie en 
productieverhoging, bescherming van 
milieu en volksgezondheid alsmede 
marktontwikkeling. Het ontbreken van 
een raming van de benodigde open-
bare middelen leidde samen met de 
algemeenheid van de doelstellingen 
tot onduidelijkheid in de aquacultuur-
strategieën in de gecontroleerde 
NSP’s.

De operationele programma’s 
vertoonden diverse gebreken

46 
In de operationele programma’s (OP’s) 
van de lidstaten worden de financiële 
middelen uit het EVF verdeeld over de 
prioritaire zwaartepunten en wordt — 
gedetailleerder dan in de NSP’s — be-
schreven welke maatregelen moesten 
worden genomen om de doelstellingen 
te bereiken. Er werden streefdoelen 
gekozen, ook specifiek voor de ontwik-
keling van de aquacultuursector. De 
lidstaten konden herzieningen van OP’s 
voorstellen om zo de doelstellingen aan 
te passen aan gewijzigde omstandig-
heden in de visserij- of aquacultuur-
sector (zie in paragraaf 58 de bij deze 
streefdoelen aangetroffen problemen).

47 
De OP’s vormden wel een kader voor 
de algemene uitvoering van het EVF, 
maar de Rekenkamer ontdekte in alle 
bezochte lidstaten gebreken wat be-
treft de acties ter ondersteuning van 
de aquacultuur, zoals wordt geïllus-
treerd in tekstvak 3.

Voorbeelden van gebreken in de operationele programma’s betreffende aquacultuur

In Roemenië werd bij de uitvoering van het OP niets gedaan voor mariene aquacultuur, hoewel dit in het NSP 
prioritair werd genoemd. Al waren de problemen van de mariene aquacultuur bekend vóór de opstelling van 
het OP, toch werden ze dus niet aangepakt tijdens de programmeringsperiode. Bovendien waren er bij de 
maatregelen ter ondersteuning van de aquacultuur geen prioriteiten vastgesteld.

Hoewel het Italiaanse NSP en OP ernstige belemmeringen vermeldden voor de ontwikkeling van de aquacul-
tuur (waaronder het ontbreken van kustbeheersplannen en onzekerheid inzake concessies), werden in het 
OP geen acties genoemd om die problemen aan te pakken. Er zijn geen streefdoelen ter verbetering van 
de productkwaliteit ten aanzien van milieu, voedselveiligheid en handel, zoals milieucertificering en EMAS- 
registratie, het promoten van nieuwe afzetmogelijkheden, het bevorderen van de consolidatie en ontwikke-
ling van micro- en kleine ondernemingen.

In Polen was het OP in 2011 weliswaar herzien, maar werden de indicatoren niet aangepast. Hoewel bekend 
was dat geen van de doelstellingen in het OP voor aquacultuur was verwezenlijkt, werd het OP niet gewijzigd 
om de al te optimistische ramingen af te stemmen op de realiteit.
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48 
Er waren wel specifieke doelstellingen 
voor werkgelegenheid en productie, 
maar andere EVF-doelstellingen kwa-
men soms niet aan bod. Bovendien 
werd er weinig moeite gedaan om 
prioriteiten te stellen voor de uitgaven 
of om op projectniveau te zorgen voor 
kosteneffectiviteit. De systemen om 
de impact van de uitgaven te monito-
ren en om eventuele negatieve trends 
te corrigeren, waren minimaal. Soms 
bestond de voornaamste financiële 
maatregel eenvoudigweg in het verde-
len van middelen.

De lidstaten besteedden te 
weinig aandacht aan milieu- 
en gezondheidsbeleid

49 
Aquacultuur houdt het risico in van 
ziekte en infectie onder de dieren en 
interactie met het mariene milieu. In 
besloten ruimten gehouden vis moet 
worden gevoerd en dit kan leiden tot 
uitstroom van overmatig voer en af-
valstoffen. Doordat de dieren tamelijk 
dicht opeen leven, komen infecties en 
ziekten meer voor en zijn meer vete-
rinaire behandelingen nodig. De ver-
spreiding van ziekten en infecties kan 
verliezen voor het kweekvis bestand 
betekenen en ook een bedreiging 
voor wilde vis vormen. Verliezen in het 
kweekvisbestand kunnen ook ont-
staan door het ontsnappen van vis, en 
door paring met wilde vis kan vervol-
gens erfgoed worden overgedragen 
waardoor de eigenschappen van de 
wildevispopulatie veranderen.

50 
Voor een duurzame ontwikkeling van 
de aquacultuur met behoud van het 
mariene milieu is het nodig dat deze 
risico’s in kaart worden gebracht en 
beheerd. Voor de diergeneeskundige 
controle op aquacultuuractiviteiten 
bestaan gedetailleerde wettelijke voor-
schriften33. Hoewel het EVF financiering 
bood voor de bescherming van het 
milieu en van de volks- en diergezond-
heid, had geen enkele lidstaat behalve 
Polen projecten op dit terrein goedge-
keurd. Bovendien ontbrak het aan be-
geleiding in verband met milieuaange-
legenheden (zie de paragrafen 23-25).

51 
Krachtens de uitvoeringsverordening 
van het EVF34 moeten de lidstaten regis-
treren bij welk percentage van de pro-
jecten de productie milieuvriendelijk is 
(vermindering van nadelige gevolgen 
of versterking van positieve effecten). 
De Rekenkamer constateerde dat de 
bezochte lidstaten bij hun uit het EVF 
gefinancierde aquacultuurmaatregelen 
onvoldoende aandacht hadden besteed 
aan deze aspecten. Het leeuwendeel 
van de financiering ging naar maat-
regelen voor instandhouding van de 
productie. De vastgestelde standaarden 
inzake de milieu- en gezondheidsrisico’s 
die moesten worden aangepakt om in 
aanmerking te komen voor financiering, 
werden weinig toegepast. Bovendien 
waren er te weinig meetbare indicato-
ren (bijvoorbeeld voor het lozen van 
afvalstoffen en chemicaliën, de ligging 
van de bedrijven en de impact van ont-
snapte vis) gebaseerd op betrouwbare 
gegevens over de impact van bepaalde 
aquacultuurpraktijken op het aquati-
sche milieu.

52 
Bijgevolg viel niet uit te maken of de 
milieueffecten reëel waren en signi-
ficant in verband met de betrokken 
overheidsinvestering, zoals wordt 
getoond in tekstvak 4.

33 Bijvoorbeeld 
Richtlijn 2006/88/EG van de 
Raad van 24 oktober 2006 
betreffende 
veterinairrechtelijke 
voorschriften voor 
aquacultuurdieren en de 
producten daarvan en 
betreffende de preventie en 
bestrijding van bepaalde 
ziekten bij waterdieren (PB 
L 328 van 24.11.2006, blz. 14).

34 Verordening (EG) nr. 498/2007 
van de Commissie van 
26 maart 2007 tot vaststelling 
van uitvoeringsbepalingen 
van Verordening (EG) 
nr. 1198/2006 van de Raad 
inzake het Europees 
Visserijfonds (PB L 120 van 
10.5.2007, blz. 1).
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De rapportage van de resul-
taten door bepaalde lid-
staten vertoonde ernstige 
onjuistheden

53 
De door de lidstaten opgestelde jaar-
lijkse EVF-uitvoeringsverslagen dien-
den toezichtstatistieken te bevatten 
en bij de Commissie te worden inge-
diend na bespreking en goedkeuring 
door het toezichtcomité35. Ze bevat-
ten de recentste financiële gegevens 
over de projectuitvoering en meestal 
indicatoren voor de productie en de 
werk gelegenheid. Om een nauwkeu-
rig beeld te krijgen van de resultaten 
van de EVF-steunmaatregelen voor 
aquacultuur op lidstaat- en EU-niveau 
was de nauwkeurigheid van deze rap-
porten van essentieel belang.

54 
De Rekenkamer ontdekte in bepaalde 
jaarlijkse uitvoeringsverslagen aan-
zienlijke onnauwkeurigheden en me-
thodologische tekortkomingen waar-
door de toepassing van de EVF-steun 
voor aquacultuur niet op betrouwbare 
wijze kon worden beoordeeld, zoals 
blijkt uit tekstvak 5.

35 Artikel 59, onder i), van 
Verordening (EG) 
nr. 1198/2006.

Voorbeelden van onvoldoende aandacht voor milieuaangelegenheden

Volgens het Spaanse EVF-uitvoeringsverslag 2011 werden bij slechts vier van de 604 voor maatregel 2.1 goed-
gekeurde projecten gecertificeerde milieubeheersystemen toegepast. Milieueffectstudies of zelfs gewone 
verklaringen van geen impact waren door de ontwikkelaars opgesteld en door de bevoegde instanties onder-
zocht. Wegens het kleine aantal aanvragen was milieubeheer echter geen selectiecriterium bij de besluiten 
tot EVF-financiering.

Een doelstelling van het Italiaanse OP was de toepassing van de procedures voor milieucertificering en EMAS-
registratie. Maar de milieucertificering maakte geen deel uit van de selectieprocedure en milieueffecten 
werden vooraf niet behoorlijk bekeken. Bovendien waren er tekortkomingen in het toezicht op het werkelijke 
milieueffect van de projecten. In Sicilië vereiste goedkeuring van EVF-financiering niet dat er was nagegaan of 
de voorgeschreven milieueffectbeoordeling inderdaad was verricht.

In Roemenië was het milieucriterium in de selectiefase slechts goed voor drie punten op 100. Van 32,5 % van 
de uit het EVF gefinancierde projecten werd de productie milieuvriendelijk geacht. Er was echter geen defini-
tie van een „milieuvriendelijk” project. Ook projecten waarin de „gebruikelijke goede aquacultuurpraktijken” 
werden toegepast, werden milieuvriendelijk genoemd. Bovendien was er voor geen enkel project milieucerti-
ficering gevraagd, behalve voor die van biologische producenten.
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Onnauwkeurigheden en methodologische tekortkomingen in jaarlijkse uitvoe-
ringsverslagen en andere statistische bronnen

In Frankrijk waren de autoriteiten gericht op het responspercentage (60 %) van de aquacultuurbedrijven op 
enquêtes inzake statistieken over aquacultuur zonder zich ervan te verzekeren dat deze bedrijven goed waren 
voor ten minste 90 % van het totale productievolume zoals bepaald in de betrokken verordening36. Dit maak-
te de jaarlijkse productie-indicatoren minder nauwkeurig. De Franse overheid gebruikte als indicator voor de 
toepassing van de maatregelen voor aquacultuursteun vooral de benutting van de begrotingstoewijzingen 
en niet zozeer de behaalde resultaten.

In Spanje en Roemenië was de in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen genoemde aquacultuurproductie ge-
baseerd op de prognoses van de begunstigden ten tijde van hun eerste steunaanvraag. De als reële om-
zetcijfers gerapporteerde bedragen waren in feite niet gebaseerd op werkelijke productiemetingen en dus 
onbetrouwbaar.

In Italië werden pas in 2012 voor het eerst reële cijfers vermeld in het jaarlijkse uitvoeringsverslag. Bovendien 
bestonden er zeer grote verschillen tussen de jaarcijfers van de aquacultuurproductie volgens de EVF-uit-
voeringsverslagen en die volgens Eurostat. Zo bedroeg de aquacultuurproductie in 2011 volgens het verslag 
424 905 ton en volgens Eurostat 164 127 ton.

In Polen werden door de begunstigden in de definitieve projectuitvoeringsverslagen opgenomen resultaat-
indicatoren door de nationale overheid niet gemonitord. De in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen van het EVF 
opgenomen resultaatindicatoren voor aquacultuur waren dus onvoldoende geverifieerd.

36 Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 762/2008.
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De EVF-maatregelen 
waren tot nu toe onvol-
doende kosteneffectief 
wat betreft de ondersteu-
ning van de duurzame 
ontwikkeling van de 
aquacultuur

De algemene doelstellingen 
op EU-niveau werden niet 
gehaald

55 
De strategie van de Commissie van 
200237 was erop gericht in de periode 
2003-2008 op lange termijn werk-
gelegenheid te scheppen (8 000 à  
10 000 extra banen), vooral in van vis-
serij afhankelijke gebieden. Deze doel-
stelling bestond uit vier hoofdlijnen: 
het jaarlijkse groeipercentage van de 
aquacultuurproductie in de EU optrek-
ken tot 4 %, de ruimtelijke ordening 
verbeteren, de marktontwikkeling 
stimuleren en het bestuur verbeteren.

56 
De Rekenkamer stelde vast dat deze 
doelstellingen in 2012 voor het groot-
ste deel nog niet waren gerealiseerd. 
De EU-productie bleef jarenlang 
steken op ongeveer 1,3 miljoen ton, 
terwijl de mondiale aquacultuurpro-
ductie bleef groeien (zie figuur 2). 
Nauwkeurige werkgelegenheidscij-
fers zijn niet beschikbaar, maar deze 
worden door de Commissie ook stabiel 
geacht38. Hoewel er voor ruimtelijke 
ordening en bestuur geen gekwantifi-
ceerde doelstellingen waren, wees de 
controle in de lidstaten op aanzienlijke 
problemen op beide terreinen (zie de 
paragrafen 37-40).

De doelstellingen op lid-
staatniveau werden niet 
gehaald

57 
Alle OP’s van de bezochte lidstaten 
bevatten specifieke doelstellingen in-
zake productie en werkgelegenheid en 
meer algemene doelstellingen inzake 
milieubescherming, diergezondheid, 
diversificatie enz.39. De Rekenkamer 
constateerde dat de voornaamste 
doelstellingen inzake aquacultuur 
in de bezochte lidstaten niet waren 
gerealiseerd en dat er zonder deug-
delijke basis zeer hoge streefcijfers 
waren gekozen. In haar effectbeoor-
deling van 2009 vermeldde de Com-
missie eveneens de groeistreefcijfers 
als een van de zwakke punten in de 
aquacultuurstrategie40.

58 
In de zes gecontroleerde lidstaten be-
liep de beoogde tussentijdse produc-
tie41 in totaal 683 000 ton. Ondanks de 
problemen inzake de nauwkeurigheid 
van de gegevens (zie paragraaf 54) 
werd in de jaarlijkse uitvoeringsver-
slagen toch tussentijds een werkelijke 
productie van slechts 485 000 ton 
gemeld. Evenals voor andere sectoren 
had de financiële crisis een aanzien-
lijke impact op de aquacultuur (zie de 
paragrafen 41 en 42) en was ze mede 
oorzaak van een lager dan geplande 
productie. Hoewel de operationele 
programma’s door de lidstaten werden 
herzien, werden de streefcijfers niet 
aangepast aan de feitelijke produc-
tiedaling sinds de opstelling van de 
operationele programma’s. De pro-
ductiestreefcijfers worden in tekst-
vak 6 vergeleken met de werkelijke 
resultaten.

37 COM(2002) 511 definitief.

38 COM(2012) 747 final van 
12 december 2012.

39 Artikel 20, lid 1, onder c), van 
Verordening (EG) 
nr. 1198/2006.

40 SEC(2009) 453 van 8 april 2009, 
deel 2.4.2.

41 De lidstaten stelden 
tussentijdse productiestreef-
cijfers vast voor 2010 of 2011.
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Risico dat doelstellingen van operationele programma’s niet worden gehaald

Lidstaat

000 ton

Referentie
productie

Referentie
jaar

Geplande 
productie

Reële  
tussentijdse 

productie

Referentie
jaar

Verschil  
gepland 
– reëel

Geplande pro
ductie aan het 
einde van het 

EVFprogramma

Frankrijk 242 2007 253 209 2010 – 44 264

Italië 242 2006 254 165 2011 – 89 278

Polen 35 2006 43 29 2010 – 14 52

Portugal 7 2005 10 9 2010 – 1 15

Roemenië 7 2005 10 9 2010 – 1 14

Spanje 63 2005 113 64 2010 – 49 80

Totaal 596 683 485 – 198 703

Bron: operationele programma’s, jaarlijkse uitvoeringsverslagen, Eurostat.

De Franse productie omvat ook oesters. Volgens de raming in het OP zou de oesterproductie stijgen van 
115 000 ton bij aanvang van het programma tot 121 000 ton in 2010 en 127 000 ton aan het einde van het 
programma. De oesterproductie was door een sterftecrisis gedaald tot 84 000 ton in 2010. Het OP werd het 
laatst herzien in 2012, maar het streefcijfer voor de oesterproductie werd niet aangepast hoewel het toen al 
onrealistisch was.

Bij de herziening van het Italiaanse OP in 2011 werd vastgehouden aan het productiestreefcijfer van 
278 000 ton tegen het einde van het programma, hoewel de reële productie op dat moment volgens Eurostat 
165 000 ton beliep.

Bij de laatste herziening van het Poolse OP in 2011 werd vastgehouden aan het productiestreefcijfer van 
52 000 ton tegen het einde van het programma, hoewel de reële productie in 2010 slechts 29 000 ton beliep.

De Portugese streefcijfers voor de aquacultuurproductie aan het einde van het programma waren eveneens 
onrealistisch. Volgens de raming in het OP zou de productie stijgen van 7 000 ton in 2005 tot 15 000 ton in 
2013 (+ 214 %). Als werkelijke productie in 2011 werd echter slechts 9 000 ton gerapporteerd.

Bij de laatste herziening van het Roemeense OP in 2012 werd het productiestreefcijfer verhoogd tot meer dan 
14 000 ton tegen het einde van het programma, hoewel de reële productie in 2010 slechts 9 000 ton beliep.

De productiestreefcijfers tegen het einde van het programma in het Spaanse OP waren onrealistisch. Ze wer-
den in 2012 verlaagd van 113 000 ton tot 80 000 ton (exclusief mosselen), hoewel als reële productie in 2010 
64 000 ton werd gerapporteerd.

Te
ks

tv
ak

 6



29Opmerkingen

Van een aanzienlijk aantal 
gecontroleerde projecten is 
het onwaarschijnlijk dat ze 
op kosteneffectieve wijze bij-
dragen aan de doelstellingen

59 
In de periode 2007-2013 betaalde 
het EVF meer dan 400 miljoen euro 
voor ongeveer 5 800 projecten onder 
maatregel 2.1 voor de duurzame 
ontwikkeling van de aquacultuur. Bij 
de controle werd onderzocht of de 
geselecteerde projecten op doeltref-
fende wijze bijdroegen aan deze 
doelstelling. Daarbij werd nagegaan of 
de projecten werden geselecteerd om 
te leiden tot duurzame ontwikkeling 
en of ze goed waren georiënteerd, met 
name op groei en werkgelegenheid, 
of de geplande resultaten ook werden 
bereikt en of dit op kosteneffectieve 
wijze gebeurde.

Er was beperkte steun voor 
duurzame ontwikkeling en 
weinig gerichtheid

60 
De EVF-verordening noemt een aantal 
doelstellingen voor de financiering van 
aquacultuurprojecten. Er kon financie-
ring worden verstrekt voor projecten 
van traditionele aquacultuuractiviteiten 
of projecten ter verbetering van het mi-
lieu42, voor de diversificatie van soorten 
met goede afzetmogelijkheden43 en 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
werkgelegenheid en de markt44.

61 
In de praktijk ging het grootste deel 
van de financiering naar bestaande en 
traditionele aquacultuuractiviteiten. Dit 
werd in de hand gewerkt door de in de 
operationele programma’s en natio-
nale regels van de lidstaten gestelde 
selectiecriteria en door controle op de 
toegang tot geschikte locaties voor 
aquacultuur. Dit had tot gevolg dat er 
slechts weinig financiering ging naar 
nieuwe of innovatieve projecten die 
misschien een hoge meerwaarde boden 
of de totale productie konden verho-
gen binnen het kader van de duurzame 
ontwikkeling van de aquacultuur, zoals 
wordt geïllustreerd in tekstvak 7.

42 Artikel 29, lid 1, van 
Verordening (EG) 
nr. 1198/2006.

43 Artikel 10 van Verordening 
(EG) nr. 498/2007.

44 Artikel 19 van Verordening 
(EG) nr. 1198/2006.

Voorbeelden van beperkingen voor de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur

In Galicië (Spanje) werden sinds 1985 geen nieuwe concessies verleend die toegang boden tot mariene gebie-
den voor de ontwikkeling van aquacultuur, ondanks aanvragen daarvan. Hoewel er ten tijde van de controle 
nog geen mariene ruimtelijke ordening bestond en de Galicische instanties hadden gevraagd om een enquê-
te naar de geschiktheid van andere mariene gebieden voor de ontwikkeling van aquacultuur, waren de toe-
gangsmogelijkheden voor nieuwkomers in de praktijk zeer beperkt.

In Italië leidden de termijnen voor het indienen van offertes samen met de duur van het vergunningsproces 
en de specifieke punten die werden toegekend aan bestaande projecten, tot een situatie waarin de steun 
voornamelijk naar bestaande aquacultuurbedrijven ging.
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Voorbeelden van verkeerde oriëntatie

In Spanje (Andalusië en Galicië) en in Frankrijk was het beschikbare budget voor maatregelen ter ondersteu-
ning van de aquacultuur groter dan de totale waarde van de ontvangen aanvragen en dus werd financiering 
verleend aan alle projecten die voldeden aan de elementaire criteria om ervoor in aanmerking te komen. Er 
was dus geen rangschikking van de projecten, zodat de risico’s inzake kosteneffectiviteit toenamen. Bij de 
controle bleek dat zes van de tien onderzochte projecten in Spanje gebreken vertoonden die aangeven dat ze 
slecht waren geselecteerd. Zo betreffen vijf van deze gevallen de aankoop van werkvaartuigen zonder dat dit 
verbetering van productie of werkgelegenheid opleverde.

In Polen waren wel selectiecriteria vastgesteld, maar hielden die geen verband met de doelstellingen van de 
maatregelen ter ondersteuning van de aquacultuur. In de praktijk werden financieringsaanvragen, mits ze vol-
deden aan de elementaire criteria om in aanmerking te komen — waaronder het indienen van een bedrijfs-
plan voor drie jaar —, goedgekeurd volgens de regel „wie het eerst komt, het eerst maalt”. Daardoor ging de 
steun niet noodzakelijk naar de beste projecten en later in de programmeringsperiode ingediende projecten 
werden onmiddellijk afgewezen omdat het budget uitgeput was. Uit de controle bleek dat drie van de tien 
onderzochte projecten slecht waren geselecteerd.

In Roemenië kregen de selectiecriteria die verband hielden met de in de EVF-verordening genoemde doelstel-
lingen, weinig gewicht, werden ze onvoldoende beoordeeld en vertoonden ze een gedeeltelijke overlapping. 
Bij de controle bleek dat verscheidene van de tien onderzochte projecten slecht waren geselecteerd.

In Polen, Portugal en Italië werd in de selectieprocedure geen rekening gehouden met de projectuitvoerings-
graad ten tijde van de aanvraag en bepaalde projecten waren reeds voltooid toen het besluit tot steunverle-
ning werd genomen. Hierdoor was er niet in voldoende controle op het buitenkanseffect voorzien. Bij de con-
trole bleek dat ongeveer een derde van de 30 onderzochte projecten in deze lidstaten gebreken vertoonde 
die aangeven dat ze slecht waren geselecteerd.
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62 
De selectie van goede projecten ver-
eist dat subsidiabele projecten wor-
den gerangschikt volgens criteria die 
stroken met de doelstellingen van het 
operationele programma. De Reken-
kamer constateerde dat de gecontro-
leerde projecten in de bezochte lidsta-
ten vaak slecht waren geselecteerd, en 
dat de steun ging naar projecten die 
ten tijde van de selectie reeds waren 
gestart, zoals wordt beschreven in 
tekstvak 8. Ongeveer een derde van 
de 60 onderzochte projecten vertoon-
de gebreken die aangeven dat de pro-
jecten verkeerd waren georiënteerd.

63 
De operationele programma’s van 
de lidstaten bevatten tussentijdse 
en definitieve streefcijfers voor de 
aquacultuurproductie tijdens de 
programmeringsperiode en in alle 
gevallen gingen deze gepaard met een 
productiestijging. Om de nagestreefde 
groei inzake aquacultuurproductie en 
werkgelegenheid te verwezenlijken 
(zie paragraaf 55), moet de selectie 
van projecten voor EVF-financiering 
duidelijk in verband worden gebracht 
met de algemene doelstelling van 
productiestijging.
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64 
De Rekenkamer stelde vast dat de 
operationele programma’s wel waren 
gericht op productieverhoging, maar 
dat in de selectieprocedures in de 
bezochte lidstaten vaak niet de nodige 
prioriteit werd toegekend aan het 
halen van die streefcijfers, zoals blijkt 
uit tekstvak 9.

De verwachte resultaten 
werden niet bereikt of niet 
geverifieerd

65 
Voor een doeltreffende bijdrage 
aan de impact van de gefinancierde 
maatregelen moeten de projecten 
goeddeels de streefcijfers realiseren 
die bij de goedkeuring van de steun 
waren vastgesteld. De bevoegde 
instanties moeten toezicht houden op 
de uitvoering en de resultaten van de 
projecten en waar nodig corrigerende 
maatregelen treffen (zie ook de para-
grafen 53 en 54).

Voorbeelden van niet op groei gerichte projecten

In Spanje, Frankrijk en Polen waren de geselecteerde projecten niet specifiek gericht op verhoogde werkgele-
genheid of productie, maar hoofdzakelijk op de modernisering van bestaande activiteiten, die volgens de lid-
staten een gunstig effect zou hebben op de werkgelegenheid en de productie. Door hun verkeerde oriëntatie 
waren de projecten echter niet gericht op groei, zoals wordt aangetoond in paragraaf 66.

In Sicilië (Italië) werden de projecten geselecteerd op basis van gewogen selectiecriteria. Er waren maximaal 
20 punten voor behoud van werkgelegenheid, 10 punten per nieuwe werknemer met een maximum van 
30 punten en 10 punten voor de aanwerving van ten minste één vrouw. Uit de controle bleek dat de project-
ontwikkelaars vaak het vereiste minimum opgaven om zo een zo hoog mogelijke score te behalen. Zo ver-
klaarde een projectontwikkelaar dat zijn project de aanwerving inhield van een vrouwelijke werknemer; door 
het aannemen van een vrouw vergrootte hij het personeelsbestand van 90 naar 91 en behaalde hij 20 punten 
(10+10) en nog eens 20 punten voor het behoud van twee banen.
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66 
Ter plaatse werden 31 projecten 
gecontroleerd, waarvan er 2545 de 
werkgelegenheid en/of de productie 
zouden verhogen, maar ten tijde van 
de controle kon van slechts drie ervan 
worden aangetoond dat hun doelstel-
lingen waren bereikt (zie bijlage III). 
Hoewel een aantal projecten nog 
loopt, is de uitvoeringsgraad laag. Dit 
wordt geïllustreerd in tekstvak 10.

Tot dusverre werd 
er onvoldoende 
kosteneffectiviteit bereikt

67 
Als overheidsmiddelen worden be-
steed aan aquacultuurprojecten, moet 
dit kosteneffectief zijn. Dit houdt in 
dat de overheidsfinanciering even-
redig moet zijn met de verwachte 
resultaten en dat wordt vermeden dat 
projecten met buitensporige investe-
ringen en buitenkanseffect worden 
gefinancierd. De middelen moeten 
werkelijk aanzetten tot investeren 
en er moet worden vermeden dat er 
steun wordt verleend voor investerin-
gen die ook zonder overheidsfinancie-
ring zouden hebben plaatsgevonden.

Enkele van de gecontroleerde 
projecten hadden werkelijk 
potentieel en wezen op goede 
praktijken ...

68 
De Rekenkamer identificeerde drie 
succesvolle projecten die bijdroegen 
aan de duurzame ontwikkeling van de 
aquacultuur en worden beschreven in 
tekstvak 11.

45 Van deze 25 gevallen waren er 
11 in het kader van de 
selectieprocedure niet 
specifiek gericht op 
verhoging.

Voorbeelden van niet bereikte of niet geverifieerde projectresultaten

De vijf begunstigden die tijdens de controle in Polen werden bezocht, meldden in hun definitieve projectuit-
voeringsverslagen voor de nationale autoriteiten allemaal dat zij de gekwantificeerde productiestreefwaar-
den hadden bereikt, maar vier van hen erkenden tegenover de Rekenkamer dat dit in feite niet het geval was. 
De begunstigden rapporteerden aanzienlijke bestandsverliezen (soms bijna 80 %) door roofdieren.

In Frankrijk meldden alle bezochte begunstigden dat de gekwantificeerde productiestreefwaarden niet waren 
bereikt. Anomalieën in de gerapporteerde bedragen waren door de bevoegde instanties niet onderzocht.

In Italië werd in 2012 begonnen met het monitoren van activiteiten, en in 2013 met het rapporteren over de 
resultaten ervan.
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Voorbeelden van succesverhalen

In Polen ging 3,4 miljoen euro aan EVF-financiering naar een project dat 7,8 miljoen euro kostte voor de 
oprichting van een duurzame tilapiakwekerij in een gesloten systeem van aquaria, met technologie die het 
omringende milieu beschermde. Het project was gericht op de productie van 200 ton vis per jaar en de schep-
ping van 13 banen. Maar bij de voltooiing van het project bedroeg de jaarproductie 1 000 ton en waren er 
19 nieuwe banen.

In Spanje ging 742 000 euro aan EVF-financiering naar een project voor de aanleg van vijvers voor de teelt van 
zeebaars en zeebrasem in een gebied van 600 ha. De begunstigde had aanzienlijke ervaring in aquacultuur, 
maar ook toegang tot financiering en werkkapitaal. Het hele gebied is nu ontwikkeld via verscheidene door 
de EU gefinancierde projecten. In de vijvers werden in 2011 jonge vissen uitgezet en aangezien de aanwas 
drie jaar vergt, wordt de volledige productie van ongeveer 600 ton vanaf 2014 verwacht. Voor het slagen van 
het project was van essentieel belang dat de begunstigde in staat was om het aanzienlijke werkkapitaal (meer 
dan 5 miljoen euro) te financieren dat nodig was door deze lange aanwasperiode. De werkgelegenheid zou 
tegen 2014 stijgen van 30 naar 50 banen, maar stond in 2013 reeds op 52.

In Portugal ontving een project 35 000 euro aan EVF-financiering voor de modernisering en uitbreiding van 
een oesterkwekerij. De projectontwikkelaar had een universitair diploma op dit terrein. De doelstellingen 
van het project waren een productieverhoging van 120 ton in 2011 tot 150 ton in 2013, terugdringing van de 
oestersterfte en uitbreiding van het personeelsbestand van vier tot negen. Ten tijde van het bezoek van de 
Rekenkamer in 2013 was het project nog niet helemaal afgerond, maar de productie was reeds gestegen tot 
135 ton en er waren acht mensen werkzaam in het bedrijf.
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... maar vele projecten niet

69 
De controle wees uit dat 16 van de 
31 bezochte projecten onvoldoen-
de bewijs van kosteneffectiviteit 
opleverden:

 — In elf gevallen — alle in Italië en 
Polen — begon de begunstigde 
met de investering voordat er 
steun was toegekend. In deze 
lidstaten waren de meeste inves-
teringen in EVF-projecten door 
de begunstigden reeds verricht 
voordat de financiering werd 
goedgekeurd. Hierdoor was de 
waarde van de middelen als in-
vesteringsprikkel beperkt en het 
toont aan dat overheidsgeld werd 
toegekend aan begunstigden die 
het niet nodig hadden. Bovendien 
waren de geraamde te financieren 
investeringskosten niet verant-
woord in het licht van de verwach-
te projectresultaten.

 — In vijf gevallen was de mate van 
overheidsfinanciering niet erg 
verantwoord gezien de resultaten 
en was er ook onvoldoende bewijs 
voor kosteneffectiviteit, zoals 
tekstvak 12 aantoont.

Voorbeelden van uit het EVF gefinancierde projecten met een slechte 
kosteneffectiviteit

In Andalusië (Spanje) ging 358 000 euro aan EVF-financiering naar een project voor garnalenkweek in warm 
water waarin een plaatselijk energiebedrijf voorzag. Het project zou acht nieuwe banen opleveren, maar de 
bevoegde instanties hielden geen rekening met het feit dat een vergelijkbaar aantal banen verloren ging toen 
de begunstigde activiteiten van twee andere vestigingen overbracht naar de projectlocatie.

In Frankrijk werd 108 000 euro aan EVF-financiering betaald voor een project voor de oprichting van een 
gebouw met twee verdiepingen als vestiging voor een schaaldierenbedrijf. Een van de verdiepingen van het 
gebouw werd niet gebruikt voor de geplande activiteit, maar voor toeristische diensten.

In Portugal werd 838 000 euro aan EVF-financiering betaald voor een project voor het vangen, bewaren en 
voeren van vis (waaronder tonijn) voor latere verkoop. Ten tijde van de controle was er wel tonijn gevangen 
en verkocht, maar er was onvoldoende bewijs dat de vis vóór de verkoop in de installatie was bewaard en 
gevoerd. De activiteit was dus eerder een vorm van visvangst dan van aquacultuur.

Te
ks

tv
ak

 1
2



35Het nieuwe gemeenschappelijk 
visserijbeleid en het Europees  
Fonds voor maritieme zaken  
en visserij (EFMZV) (vanaf 2014)
70 
In december 2013 stelden het Euro-
pees Parlement en de Raad een veror-
dening46 vast om het gemeenschap-
pelijk visserijbeleid met ingang van 
1 januari 2014 te hervormen. In tegen-
stelling tot de GVB-verordening voor 
de in 2013 aflopende periode bevat de 
nieuwe verordening een specifiek deel 
over aquacultuur en schrijft deze voor 
dat de lidstaten meerjarige nationale 
strategische plannen opstellen op ba-
sis van strategische richtsnoeren van 
de EU, met het doel administratieve 
belemmeringen (bijvoorbeeld inzake 
vergunningen) weg te nemen, de 
toegang tot water en ruimte te verge-
makkelijken, en ecologische, sociale en 
economische indicatoren voor aqua-
cultuur toe te passen. De operationele 
programma’s moeten overeenstem-
men met deze strategische plannen. 
Een nieuwe adviesraad voor aquacul-
tuur wordt opgericht om advies te 
verlenen bij het beheer van de sector.

71 
Het nieuwe beleid inzake aquacul-
tuur zal worden uitgevoerd door het 
voorgestelde Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij (EFMZV)47. 
In tegenstelling tot het EVF is voor het 
voorgestelde EFMZV in een specifiek 
onderdeel beschreven hoe de mid-
delen moeten worden gebruikt ter 
ondersteuning van duurzame ontwik-
keling van de aquacultuur. Het kader 
voor de financiering van aquacultuur is 
duidelijker dan bij het EVF, met de mo-
gelijkheid tot financiering van milieu- 
en gezondheidsmaatregelen, ontwik-
keling van de ruimtelijke ordening, 
bedrijfsinnovatie, ondernemerschap 
en bestandsverzekering. De financie-
ring volgt de meerjarige nationale stra-
tegische plannen van de lidstaten.

46 Verordening (EU) nr. 1380/2013 
van het Europees Parlement 
en de Raad van 
11 december 2013 inzake  
het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) 
nr. 1954/2003 en (EG) 
nr. 1224/2009 van de Raad 
en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) 
nr. 2371/2002 en (EG) 
nr. 639/2004 van de Raad en 
Besluit 2004/585/EG van de 
Raad (PB L 354 van 28.12.2013, 
blz. 22).

47 Verordening (EU) nr. 508/2014 
van het Europees Parlement 
en de Raad inzake het 
Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij 
en tot intrekking van de 
Verordeningen (EG) 
nr. 2328/2003, (EG) 
nr. 861/2006, (EG) 
nr. 1198/2006 en, (EG) 
nr. 791/2007 van de Raad en 
Verordening (EU) nr. 1255/2011 
van het Europees Parlement 
en de Raad (PB L 149 van 
20.5.2014, blz. 1).



36Conclusies en 
aanbevelingen

72 
Nu de productie van de traditionele 
visvangst in de EU daalt en de aquacul-
tuurproductie wereldwijd sterk groeit, 
is het hervormde GVB gericht op een 
verdere ontwikkeling van maatrege-
len om vanaf 2014 de aquacultuur te 
ondersteunen. De Rekenkamer onder-
zocht of de in de voorgaande periode 
door het EVF geboden financiering 
een doeltreffende ondersteuning was 
voor de duurzame ontwikkeling van 
de aquacultuur, zodat daaruit lering 
kan worden getrokken voor de nieuwe 
maatregelen.

73 
Bij de controle werd onderzocht of de 
maatregelen ter ondersteuning van de 
aquacultuur goed waren ontworpen 
en uitgevoerd op Europees en lidstaat-
niveau en of het EVF kosteneffectief 
was en de duurzame ontwikkeling van 
de aquacultuur ondersteunde.

74 
In het algemeen constateerde de 
Rekenkamer dat het EVF geen doeltref-
fende steun bood voor een duurzame 
ontwikkeling van de aquacultuur. De 
maatregelen op EU-niveau ter on-
dersteuning van een duurzame ont-
wikkeling van de aquacultuur waren 
niet goed ontworpen en werden niet 
goed gemonitord. Het GVB en het EVF 
vormden tot 2013 geen geschikt kader 
voor een duurzame ontwikkeling van 
de aquacultuur (paragrafen 18 en 19), 
en het onderzoek van de NSP’s en OP’s 
van de lidstaten door de Commissie 
bracht geen correctie van bepaalde 
ontwerpproblemen (paragrafen 20-22). 
De ecologische duurzaamheid bij de 
ontwikkeling van de aquacultuur is een 
doelstelling van het EVF. De Reken-
kamer constateerde dat wel voldoende 
richtsnoeren waren gegeven voor 
Natura 2000, maar niet voor kwesties in 
verband met de kaderrichtlijnen voor 
het waterbeleid, de mariene strate-
gie en de milieueffectbeoordeling 

(paragrafen 23-25). Er waren proble-
men inzake de volledigheid en be-
trouwbaarheid van de gegevens over 
de aquacultuurproductie zoals die 
door de lidstaten gerapporteerd en 
op EU-niveau samengevoegd werden 
(paragrafen 26-30), zodat de resulta-
ten van de aquacultuurmaatregelen 
moeilijk te evalueren zijn. De toezicht-
comités en tussentijdse evaluaties van 
het EVF alsmede de inspecties van 
de Commissie hadden weinig impact 
(paragrafen 31-34) op de uitvoering 
van de aquacultuurmaatregelen. De 
resultaten van de met overheidsmid-
delen uitgevoerde onderzoeks- en LIFE-
projecten werden niet ten volle benut 
(paragrafen 35 en 36).

75 
De maatregelen op lidstaatniveau ter 
ondersteuning van een duurzame ont-
wikkeling van de aquacultuur waren 
niet goed ontworpen en werden niet 
goed uitgevoerd. Er waren aanzien-
lijke problemen met de ruimtelijke 
ordening en de ingewikkelde vergun-
ningsregels (paragrafen 39 en 40) en 
de financiële crisis had een aanzien-
lijke impact (paragrafen 41 en 42). In 
de bezochte lidstaten boden de door 
het EVF voorgeschreven nationale 
strategische plannen en operationele 
programma’s meestal geen voldoende 
duidelijke grondslag voor de duur-
zame ontwikkeling van de aquacultuur 
(paragrafen 43-48). Bovendien volgden 
de lidstaten geen coherente strategie 
bij de ontwikkeling van de aquacul-
tuursector (paragrafen 37 en 38). Met 
name werd er te weinig aandacht 
besteed aan beleidslijnen voor milieu 
en gezondheid (paragrafen 49-52). De 
jaarlijkse rapportage van productie-
gegevens vertoonde onnauwkeurig-
heden en methodologische tekort-
komingen (paragrafen 53 en 54).
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76 
Wat betreft de kosteneffectiviteit 
van de EVF-steun voor aquacultuur 
constateerde de Rekenkamer dat de 
doelstellingen van duurzame ontwik-
keling van de aquacultuur op EU- en 
lidstaatniveau niet werden gehaald 
(paragrafen 55-58).

77 
De Rekenkamer constateerde dat vele 
uit het EVF gefinancierde projecten 
niet kosteneffectief waren of de duur-
zame ontwikkeling van de aquacultuur 
niet ondersteunden. Projecten waren 
vaak verkeerd georiënteerd, droegen 
weinig bij aan de groei en werkgele-
genheid en bereikten niet de verwach-
te resultaten (paragrafen 59-66). Bij de 
controle werden wel enige succesver-
halen aangetroffen, maar ook aanzien-
lijk bewijs voor buitenkanseffect en 
slechte kosteneffectiviteit, te geringe 
financiering voor nieuwe ontwikkelin-
gen en weinig rendement op over-
heidsinvesteringen (paragrafen 67-69).

78 
De conclusie is dat er in de periode 
tot 2013 op EU- en lidstaatniveau 
geen toereikend kader bestond om 
de EU-doelstellingen van duurzame 
ontwikkeling in de aquacultuur te 
realiseren en dat de feitelijk genomen 
maatregelen onvoldoende resultaten 
opleverden. Gelet op deze bevindin-
gen, de hervorming van het GVB en de 
invoering van het EFMZV vanaf 2014 
(paragrafen 70 en 71) doet de Reken-
kamer de volgende aanbevelingen:

Aanbeveling 1

Bij de uitvoering van de maatregelen 
ter ondersteuning van de aquacultuur 
door middel van het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij moet 
de Commissie:

a) bij de goedkeuring van operatio-
nele programma’s van de lidstaten 
nagaan of de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de 
aquacultuur realistisch en pas-
send zijn en of de steun is gericht 
op maatregelen waarmee deze 
doelstellingen waarschijnlijk zullen 
worden bereikt;

b) richtsnoeren bepalen om bij het 
vaststellen van de overheidsfinan-
ciering rekening te houden met 
relevante milieufactoren;

c) er in voorkomend geval voor zor-
gen dat de operationele program-
ma’s van de lidstaten coherente uit 
nationale strategieën opstellen en 
toepassen om de aquacultuursec-
tor overeenkomstig die richtsnoe-
ren te ontwikkelen;

d) de lidstaten stimuleren om een 
relevante ruimtelijke ordening 
te implementeren en de vergun-
nings- en administratieve proce-
dures ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van de aquacultuur-
sector te vereenvoudigen;

e) de vergelijkbaarheid van de 
aan haar verschillende bronnen 
ontleende statistische gegevens 
over aquacultuur verbeteren ten 
behoeve van de nauwkeurigheid 
en volledigheid ervan.
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Aanbeveling 2

Bij de uitvoering van de maatregelen 
ter ondersteuning van de aquacultuur 
via het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij moeten de lidstaten:

a) coherente nationale strate-
gieën opstellen en toepassen 
voor de ontwikkeling van de 
aquacultuursector;

b) een relevante ruimtelijke ordening 
implementeren en de vergun-
nings- en administratieve proce-
dures ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van de aquacultuur-
sector vereenvoudigen;

c) ervoor zorgen dat de overheids-
middelen bij voorrang worden 
besteed aan de projecten die het 
meest bijdragen tot de duurzame 
ontwikkeling van de aquacultuur 
en die kosteneffectief zijn;

d) de projectresultaten intensiever 
monitoren door relevante indicato-
ren vast te stellen en toe te passen.

Dit verslag werd door kamer I onder voorzitterschap van mevrouw Rasa 
BUDBERGYTĖ, lid van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar 
vergadering van 14 mei 2014.

 Voor de Rekenkamer

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
 President
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Lidstaat
Omzet (2011) EVFsteun (miljoen euro)

Waarde  
(miljoen euro)

Volume  
(000 ton)

EVFas 2  
(gepland)

EVFmaatregel 2.1 
(reëel)

Aantal projecten 
voor maatregel 2.1

België 0,2 0,0 1,3 0,1 2

Bulgarije 10,0 4,1 36,0 39,3 101

Tsjechische Republiek 44,5 21,0 14,5 7,2 327

Denemarken (*) 145,8 40,5 37,6 14,4 90

Duitsland 85,9 39,1 54,9 7,7 165

Estland 1,6 0,4 24,6 20,7 44

Ierland 128,5 44,8 0,0 0,6 12

Griekenland 523,3 121,8 59,7 0,1 3

Spanje 501,1 276,9 307,1 44,8 629

Frankrijk 898,5 283,1 54,2 11,0 1 213

Italië 422,9 157,0 106,1 21,7 327

Cyprus 30,6 4,7 3,2 0,8 12

Letland (*) 1,1 0,5 49,3 25,7 366

Litouwen (*) 7,2 3,3 28,1 8,2 25

Hongarije 30,3 15,6 24,2 22,2 242

Malta 50,5 3,8 1,7 0,0 0

Nederland 81,2 42,5 7,4 3,2 56

Oostenrijk 19,3 2,2 5,1 2,8 239

Polen 61,6 29,0 162,9 91,0 1 272

Portugal 56,8 7,9 74,2 15,8 48

Roemenië 16,4 8,4 105,0 75,8 133

Slovenië 3,4 1,4 7,1 6,1 81

Slowakije 2,2 0,8 11,4 2,9 44

Finland 56,7 10,1 17,0 5,2 177

Zweden 47,5 14,5 10,9 4,5 131

Verenigd Koninkrijk 740,3 199,0 33,6 6,4 87

EU27 3 967,4 1 332,4 1 237,1 438,2 5 826

Bronnen:

Aquacultuuromzet: „The Economic Performance of the EU Aquaculture Sector” (WTECV 13-29), WTECV, november 2013.

EVF-as 2 (gepland): goedgekeurde operationele programma’s.

EVF-maatregel 2.1 (reëel): door de diensten van de Commissie verstrekte informatie, tot mei 2013 en tot juli 2012 voor lidstaten met (*).

Aantal projecten: door de diensten van de Commissie verstrekte informatie tot mei 2013 en tot juli 2012 voor lidstaten met (*).
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II Gecontroleerde steekproef van projecten

Lidstaat Regio Projectbeschrijving Soort productie
Ter plaatse 
gecontro

leerd

Subsidiabe
le project

kosten

Totale over
heidsbijdrage 

(000 euro)

Totale EVF
bijdrage 

(000 euro)

Spanje

Galicië

Plaatsing van vlotten en moderni-
sering van dienstvaartuigen Mosselen Ja 401 241 180 

Aankoop van dienstvaartuigen Mosselen Ja 523 314 235 

Aankoop van dienstvaartuigen Mosselen 523 314 235 

Aankoop van dienstvaartuigen Mosselen 447 268 201 

Aankoop van dienstvaartuigen Mosselen 380 228 171 

Andalusië

Plaatsing van vlotten en aanleg 
van kanalen Zeebrasem, zeebaars Ja 1 978 989 742 

Plaatsing van vlotten Mosselen Ja 1 807 904 678 

Modernisering kweekbak Langoustines Ja 954 477 358 

Aquamilieumaatregelen Zeebrasem, zeebaars 2 493 1 247 935 

Modernisering van kooien Zeebrasem, zeebaars 2 495 1 247 935 

Frankrijk

Aquitaine
Aanleg kweekbak voor steur Steur Ja 927 187 93 

Aanleg oesterbassins Oesters Ja 90 31 16 

Languedoc-
Roussillon

Uitbreiding en modernisering van 
productie en levering Oesters + mosselen Ja 4 071 1 009 303 

Languedoc-
Roussillon

Uitbreiding en modernisering van 
productie en levering Oesters + mosselen Ja 1 589 397 191 

Uitbreiding en modernisering van 
productie en levering Oesters + mosselen Ja 717 215 108 

Aquitaine
Productiemateriaal Oesters + mosselen 110 30 15 

Productiemateriaal Oesters + mosselen 85 26 13 

Languedoc-
Roussillon

Uitbreiding en modernisering van 
productie- en leveringsproces Oesters + mosselen 297 89 45 

Uitbreiding en modernisering van 
productie- en leveringsproces Oesters + mosselen 639 160 38 

Aquitaine Productiemateriaal Oesters + mosselen 69 21 10 
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Lidstaat Regio Projectbeschrijving Soort productie
Ter plaatse 
gecontro

leerd

Subsidiabe
le project

kosten

Totale over
heidsbijdrage 

(000 euro)

Totale EVF
bijdrage 

(000 euro)

Italië

Autonome 
provincie 

Trento  

Aanleg van kweekbakken en tanks Forel Ja 1 327 531 265 

Uitbreiding en modernisering van 
de visreservoirs Forel Ja 280 113 56 

Infrastructuurwerken in bestaande 
vestiging Forel 155 62 31 

Infrastructuurwerken in bestaande 
vestiging Forel 183 73 37 

Emilia 
Romagna

Aankoop van dienstvaartuigen 
(herpopulatie venusschelp) en 
aankoop werkdok/platform

Venusschelp Ja 281 112 56 

Aankoop dienstvaartuigen Venusschelp 220 88 44 

Aankoop dienstvaartuigen Venusschelp 250 100 50 

Sicilië

Modernisering en uitbreiding 
vestiging Zeebrasem, zeebaars Ja 1 987 1 192 1 132 

Modernisering en uitbreiding 
vestiging Forel Ja 28 17 16 

Aankoop dienstvaartuig en 
modernisering Mosselen Ja 667 400 380 

Polen

Masovia

Modernisering kweekvijvers Karper Ja 775 465 349 

Modernisering vijvers Karper Ja 478 287 215 

Aanleg nieuwe installatie Tilapia Ja 7 744 4 519 3 389 

Modernisering installatie Karper, forel, andere 
vis 516 309 232 

Modernisering installatie Karper 224 134 101 

Poznań

Aanleg nieuwe installatie Steur Ja 2 780 1 644 1 233 

Modernisering en aanleg visvijvers Karper, forel Ja 1 220 732 549 

Modernisering vijvers Steur 725 435 326 

Modernisering vijvers en aankoop 
van uitrusting Andere vis 382 229 172 

Modernisering vijvers en aankoop 
uitrusting Karper, andere vis 881 528 396 
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Lidstaat Regio Projectbeschrijving Soort productie
Ter plaatse 
gecontro

leerd

Subsidiabe
le project

kosten

Totale over
heidsbijdrage 

(000 euro)

Totale EVF
bijdrage 

(000 euro)

Portugal

Algarve

Modernisering van de productie Zeebaars, zeebrasem, 
oesters, venusschelp Ja 2 502 1 501 1 126 

Aanleg installatie voor 
schelpdierkweek

Oesters, Sint-Jakobs-
schelp, mosselen 1 893 1 136 852 

Installatie van tonijnkooien Tonijn 2 032 1 117 838 

Installatie van tonijnkooien Tonijn Ja 2 032 1 117 838 

Aanleg installatie voor 
schelpdierkweek

Oesters, kamschel-
pen, mosselen Ja 1 572 943 708 

Centro

Aanleg installatie voor 
schelpdierkweek Paling 7 941 3 970 2 978 

Modernisering installatie Tong, tarbot 3 507 1 754 1 315 

Modernisering installatie Tong, tarbot Ja 2 217 1 109 831 

Modernisering installatie Zeebaars, zeebra-
sem, paling, tong 193 87 65 

Modernisering installatie Oesters Ja 84 46 35 
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Lidstaat Regio Projectbeschrijving Soort productie
Ter plaatse 
gecontro

leerd

Subsidiabe
le project

kosten

Totale over
heidsbijdrage 

(000 euro)

Totale EVF
bijdrage 

(000 euro)

Roemenië

Constanta Aanleg nieuwe installatie Tarbot Ja 2 941 1 765 1 323 

Tulcea Modernisering vestiging Karper en andere vis Ja 2 444 1 466 1 100 

Vrancea Modernisering en uitbreiding 
vestiging Karper en andere vis 1 916 1 150 862 

Tulcea Omschakeling aquacultuurbedrijf 
naar biologische teelt Karper 548 548 411 

Braila Modernisering installatie Karper, forel en 
andere vis 1 237 742 557 

Giurgiu
Diversificatie van productie 
en  modernisering van huidige 
activiteit

Karper en andere vis Ja 2 424 1 454 1 091 

Calarasi Bedrijf voor intensieve steurteelt Steur Ja 3 946 2 367 1 776 

Ialomita Omschakeling aquacultuurbedrijf 
naar biologische teelt Karper en andere vis Ja 1 000 1 000 750 

Prahova Modernisering installatie Karper en andere vis 1 036 622 466 

Arges Aanleg nieuwe installatie Forel 1 823 1 094 820 

31 84 986 45 353 33 274 
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III Resultaten van de gecontroleerde projecten
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Samenvatting

I
Lidstaten kunnen tot eind 2015 EVF-middelen 
besteden. De definitieve totale toewijzing van EVF-
middelen voor aquacultuurmaatregelen voor de 
perio de 2007-2013 is dus nog niet bekend.

III
De Commissie erkent dat de EVF-steun voor duur-
zame ontwikkeling van de aquacultuur tot eind 2013 
mogelijk niet de verwachte of gewenste resultaten 
heeft bereikt. De Commissie wil echter benadrukken 
dat, ondanks de financiële en economische crisis, de 
productie in omvang stabiel is gebleven en dat er een 
lichte stijging in waarde is geconstateerd. De werk-
gelegenheid in de sector is gehandhaafd. De tijdens 
de periode 2007-2013 geleerde lessen zijn meegeno-
men in het nieuwe Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij (EFMZV) voor de periode 2014-2020.

IV
De Commissie is van mening dat een aantal, maar niet 
alle maatregelen die worden gefinancierd door het 
EVF ter ondersteuning van de duurzame ontwikkeling 
van de aquacultuur, goed zijn ontworpen en gecon-
troleerd, ondanks de moeilijkheden om de doeltref-
fendheid van deze maatregelen te beoordelen.

De Commissie erkent dat het GVB in de vorige pro-
grammeringsperiode geen voldoende duidelijk kader 
voor de ontwikkeling van aquacultuur heeft geboden. 
Dit is in 2013 aangepakt met de goedkeuring van het 
hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid en de 
nieuwe strategische richtlijnen voor de aquacultuur.

Het uitbreken van de brandstofcrisis in 2008 en ver-
volgens van een wereldwijde economische en finan-
ciële crisis betekende echter dat aquacultuurbedrijven 
met geheel nieuwe uitdagingen te maken kregen, die 
aan het begin van de programmeringsperiode 2007-
2013 niet waren te voorzien. Dit had grote gevolgen 
voor de streefdoelen en doelstellingen van de door 
het EVF gefinancierde aquacultuurmaatregelen, die 
aan het begin van de programmeringsperiode waren 
vastgesteld.

Antwoorden  
van de Commissie

De Commissie heeft een uitgebreid vademecum en 
richtsnoeren inzake monitoring opgesteld, met name 
over het gebruik van indicatoren in het EVF: http://
ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/official_documents/
updated_eff_workingpaper_on_indicators_en.pdf. 
Op geen enkel moment hebben de lidstaten op een 
gebrek aan begeleiding door de Commissie gewezen.

De Commissie constateert dat de gegevens over aqua-
cultuur uit verschillende bronnen van de EU onvol-
doende vergelijkbaar waren. Dit was deels te wijten 
aan het feit dat aquacultuurgegevens afkomstig zijn 
uit verschillende bronnen op EU-niveau en bedoeld 
zijn voor verschillende toepassingen (productietrends 
en sociaaleconomische prestaties). Deze gegevens-
banken zijn grotendeels op elkaar afgestemd, maar 
er treden verschillen op door hun verschillende gege-
vensbereik, ontbrekende gegevens of om vertrouwe-
lijkheidsredenen. De ophanden zijnde herziening van 
het kader voor gegevensverzameling zal de Commis-
sie de mogelijkheid geven om de tekortkomingen van 
deze gegevens aan te pakken.

Het comité van toezicht, waarin de Commissie slechts 
de status van waarnemer heeft, volgt de uitvoering 
van het gehele operationele programma (OP) en niet 
alleen de uitvoering betreffende aquacultuur. Er zij op 
gewezen dat de OP’s zestien maatregelen bevatten, 
en dat aquacultuur niet de belangrijkste was, wat EVF-
middelen betreft. De Commissie is van mening dat de 
tijd die door de comités van toezicht aan aquacultuur 
is besteed, in verhouding stond tot het belang van 
deze maatregelen.

V
Voor de toekomst heeft de Commissie een open 
coördinatiemethode vastgesteld, in het kader van 
de hervorming van het GVB, met als doel de inspan-
ningen van de lidstaten te ondersteunen om een 
duurzame aquacultuur te ontwikkelen en hen sterk 
te stimuleren om de koppeling tussen beleidsdoel-
stellingen en financieringsprioriteiten te versterken. 
Onder het EMFZV en het nieuwe GVB moet elke lid-
staat een meerjarige nationale strategie voor aquacul-
tuur vaststellen om de aquacultuur te ondersteunen 
in het kader van hun door het EFMZV gefinancierde 
operatio nele plannen.
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VIII b)
De Commissie heeft richtsnoeren voor de ontwikke-
ling van duurzame aquacultuur ontwikkeld, met inbe-
grip van relevante milieufactoren: http://ec.europa.
eu/fisheries/cfp/aquaculture/official_documents/
com_2013_229_en.pdf

Ook heeft ze richtsnoeren opgesteld over hoe aan de 
ex-antevoorwaarden voor het meerjarig nationaal stra-
tegisch plan betreffende aquacultuur moet worden 
voldaan: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/
doc/10-guidance-emff-specific-eacs_en.pdf

De Commissie heeft een leidraad opgesteld, als bijlage 
bij de richtsnoeren over de ex-ante-evaluaties, over hoe 
de conclusies van de strategische milieubeoordelingen 
worden verwerkt in het ontwerp van hun operationele 
programma’s: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/
doc/08-strategic-environmental-assessment_en.pdf

De Commissie heeft richtsnoeren ontwikkeld over de 
aard van de afwijkingen die zijn toegestaan op grond 
van artikel 9 van de vogelrichtlijn. Dit document beoogt 
de belangrijkste begrippen uit artikel 9 van de vogel-
richtlijn te verduidelijken, voor zover deze betrekking 
hebben op het voorkomen van ernstige schade door 
aalscholvers of de bescherming van flora en fauna, en 
biedt praktisch advies over de toepassing van deze 
begrippen: http://ec.europa.eu/environment/nature/
cormorants/files/guidance_cormorants.pdf

Daarnaast ondersteunt de Commissie momen-
teel de ontwikkeling van specifieke richtsnoeren 
voor de uitvoering van de kaderrichtlijn water en 
de kaderrichtlijn mariene strategie (in voorberei-
ding). Alle documenten met betrekking tot dit pro-
ject zijn beschikbaar op: https://circabc.europa.eu/w/
browse/4eda1116-2b76-4a0c-b4ed-b3ec2616b013

Dit project bouwt voort op de leidraad voor duurzame 
aquacultuur in het kader van het Natura 2000-netwerk: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Aqua-N2000%20guide.pdf

VIII c)
In overeenstemming met de ex-antevoorwaarden 
betreffende het meerjarig nationaal strategisch plan 
voor de aquacultuur, zal de Commissie niet de operatio-
nele programma’s in het kader van EFMZV aannemen, 
tenzij de lidstaten passende meerjarige nationale stra-
tegische plannen voor de bevordering van duurzame 
aquacultuur hebben ingediend (indien van toepassing).

VI
De Commissie benadrukt dat het effect van de eco-
nomische en financiële crisis ernstige gevolgen 
heeft gehad voor de verwezenlijking van de doel-
stellingen voor groei en werkgelegenheid in de 
aquacultuursector.

Door middel van het beginsel van gedeeld beheer, 
waarop het EVF is gebaseerd, is er een selectie van 
de projecten op lidstaatniveau gemaakt. De lidstaten 
werden geconfronteerd met een steeds dalend aantal 
projecten uit de sector, vanwege de verslechtering 
van de economische omstandigheden.

VII
Hoewel de Commissie erkent dat het regelgevend 
kader en in het bijzonder het toezicht op de door het 
EVF gefinancierde maatregelen niet de verwachte 
resultaten heeft opgeleverd, is het belangrijk op te 
merken dat de brandstofcrisis in 2008 en de daarop-
volgende economische en financiële crisis bepalende 
gevolgen voor de sector heeft gehad.

Het nieuwe Europese maritieme en visserijfonds 
(EFMZV) biedt een duidelijker kader, gebaseerd op de 
vaststelling van zes EU-prioriteiten en een reeks speci-
fieke doelstellingen. Het EFMZV heeft dus een sterkere 
interventielogica, een versterkte resultaatgerichtheid 
en een verbeterd toezicht- en evaluatiesysteem, die 
een grotere bijdrage aan de doelstellingen van het 
GVB garanderen, vooral wat betreft de duurzame ont-
wikkeling van de aquacultuur in de EU.

VIII a)
De Commissie zal zorgvuldig de redenen onderzoe-
ken voor de voorgestelde steun voor de aquacultuur  
in de nieuwe operationele programma’s (OP’s) in het 
kader van het EFMZV, die naar verwachting in de 
tweede helft van 2014 worden ingediend. De Com-
missie zal ook zorgvuldig de samenhang onderzoeken 
tussen de maatregelen van het OP en de maatregelen 
die in het meerjarig nationaal strategisch plan voor 
aquacultuur staan aangekondigd.

Ook kan worden verwacht dat de vaststelling van 
gekwantificeerde doelstellingen en ijkpunten en pro-
cedures voor toezicht op en het verzamelen van de 
gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van eva-
luaties, de controle op de verwezenlijking van deze 
doelstellingen vergemakkelijkt.
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IX b)
De Commissie neemt nota van deze aanbeveling, die 
het voornaamste aandachtspunt vormt voor de hui-
dige initiatieven van de Commissie inzake maritieme 
ruimtelijke ordening. Zie de opmerking hierboven, 
paragraaf VIII, onder d).

IX c)
De Commissie benadrukt dat het EFMZV een aantal 
nieuwe elementen bevat, ontworpen om de EFMZV-
financiering te concentreren op die projecten die het 
meest bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de 
aquacultuur en die het meeste rendement opleveren. 
Deze elementen zijn o.a.: 1) verbeterd toezichtsysteem 
met jaarlijkse verslaglegging over de maatregelen die 
worden gefinancierd; 2) vollediger jaarlijks uitvoerings-
verslag; 3) versterkte resultaatgerichtheid, met inbegrip 
van het nieuwe prestatiekader, en 4) ex-antevoorwaarden 
om ervoor te zorgen dat de maatregelen die gefinancierd 
worden in het kader van aquacultuur stroken met het 
meerjarig nationaal strategisch plan inzake aquacultuur.

IX d)
Voor de periode 2014-2020 zal het EFMZV een sterkere 
resultaatgerichtheid bevorderen (gebruik van gemeen-
schappelijke resultaatindicatoren), met inbegrip van de 
toepassing van het prestatiekader (gebruik van gemeen-
schappelijke outputindicatoren) dan het voorgaande EVF. 
De EFMZV-verordening voorziet in een gedelegeerde 
handeling inzake gemeenschappelijke indicatoren.

Het nieuwe toezichtsysteem in het EFMZV-voorstel zal 
uit de volgende elementen bestaan:

 — een databank op lidstaatniveau (Infosys), waarin 
informatie over elke concrete actie wordt opgesla-
gen, volgens een gemeenschappelijke structuur en 
met gebruik van gemeenschappelijke indicatoren;

 — een verslag dat naar de Commissie wordt gezon-
den, met belangrijke geaggregeerde informatie. De 
informatie moet cumulatief zijn om trends bij de 
uitvoering weer te geven.

De gemeenschappelijke indicatoren van het EFMZV 
zullen dienen als basis voor toezicht en evaluatie en 
om de prestaties van de programma’s te beoordelen. 
Zij maken de aggregatie van gegevens op EU-niveau 
mogelijk, zodat de vooruitgang kan worden geme-
ten bij het bereiken van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie.

Een deel van deze aanbeveling moet aan de lidsta-
ten worden gericht, omdat het volgens het beginsel 
van gedeeld beheer aan de lidstaten is om samen-
hangende nationale strategieën voor de ontwikkeling 
van de aquacultuursector voor te bereiden en toe te 
passen. De Commissie kan geen sancties toepassen of 
inbreukprocedures instellen als lidstaten deze strate-
gieën niet voorbereiden of toepassen in overeenstem-
ming met de richtsnoeren van de Commissie.

VIII d)
Hoewel administratieve vereenvoudiging en ruim-
telijke ordening in wezen bevoegdheden van de 
lidstaten zijn, heeft de Commissie in de strategische 
richtsnoeren voor de aquacultuur (COM(2013) 229) 
het gebrek aan ruimtelijke ordening en de noodzaak 
tot administratieve vereenvoudiging gesignaleerd als 
doelstellingen die dienen te worden nagestreefd. De 
Commissie zal de lidstaten ook aanmoedigen om de 
onlangs aangenomen richtlijn over maritieme ruimte-
lijke ordening toe te passen om de ontwikkeling van 
de aquacultuur te verbeteren.

VIII e)
De Commissie benadrukt dat er sinds 1996 een wet-
telijk kader voor statistieken over de aquacultuurpro-
ductie (Verordening (EG) nr. 788/96, ingetrokken bij 
Verordening (EG) nr. 762/2008) is vastgesteld. De Com-
missie zal deze gegevenskwesties blijven behandelen 
in de daartoe aangewezen forums en processen, bij-
voorbeeld bij de uitbreiding van de verzameling van 
gegevens, in de context van het kader voor gegevens-
verzameling, naar zoetwateraquacultuur en harmoni-
satie van methodieken.

IX a)
Na het vaststellen van de strategische richtlijnen van 
de EU over aquacultuur in april 2013 zijn de lidstaten  
begonnen met het opstellen van hun meerjarige 
natio nale strategische plannen voor de bevordering 
van duurzame aquacultuur. De Commissie zal toezien 
op de uitvoering van deze plannen, waaronder de 
doelstellingen van de lidstaten en de maatregelen om 
deze te bereiken. Dit houdt in het bijzonder de nale-
ving in van de ex-antevoorwaarden voor het meerjarig  
nationaal strategisch plan over aquacultuur, zonder 
welke de Commissie het operationele programma in 
het kader van EFMZV niet kan goedkeuren.
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14
De Commissie benadrukt dat deze statistieken alleen 
betrekking hebben op door het EVF gefinancierde 
aquacultuurprojecten.

Opmerkingen

21
De Commissie gaf geen feedback over maatregelen 
die onder het Nationaal Strategisch Plan (NSP) vallen 
bij de onderhandelingen met de lidstaten over de 
operationele programma’s (OP’s), overeenkomstig de 
artikelen 15 en 17 van de EVF-verordening (Verorde-
ning (EG) nr. 1198/2006).

Deze bevinding bevestigt dat de diensten van de 
Commissie wel de vereiste OP-beoordeling uitvoer-
den, in het bijzonder met betrekking tot de duurzame 
ontwikkeling van de aquacultuur en de samenhang 
met de NSP’s.

22
De Commissie is van mening dat zij heeft voldaan aan 
haar wettelijke verplichtingen met betrekking tot de 
beoordeling van de NSP’s en de OP’s. Het doel van 
de NSP’s was om voor een overkoepelend kader voor 
de doelstellingen van de lidstaten te zorgen. Hun 
doel was niet zo specifiek als dat van de OP’s van de 
lidstaten.

23
Ter bevordering van de toepassing van de richtlijn 
MEB (milieueffectbeoordeling) heeft de Commissie  
een aantal onderzoeken, verslagen en adviesdocu-
menten gepubliceerd1. Deze zijn nuttig voor een 
breed scala aan belanghebbenden, zoals nationale 
autoriteiten, ontwikkelaars, adviseurs, onderzoe-
kers, niet-gouvernementele organisaties en het grote 
publiek. De Commissie zorgt ervoor dat deze docu-
menten worden geactualiseerd, waarbij rekening 
wordt gehouden met de jurisprudentie van het Hof.

Zie ook het antwoord van de Commissie met betrek-
king tot aanbeveling 1 b).

1 http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm

Inleiding

02
De visimporten worden grotendeels gevormd door 
gevangen vis en niet door gekweekte vis. Ingevoerde 
aquacultuurproducten betreffen voornamelijk tropi-
sche soorten die in de EU niet in grote hoeveelheden 
geproduceerd kunnen worden.

03
De Commissie maakt gebruik van het kader voor 
gegevensverzameling en Eurostat als gegevensbron-
nen, wat kan leiden tot verschillen met de gegevens 
van de FAO, iets wat door de Rekenkamer in para-
graaf 3 wordt genoemd.

06
Hoewel aquacultuur onder het toepassingsgebied 
van Verordening (EG) nr. 2371/2002 viel en behan-
deld werd in de mededelingen uit 2002 en 2009 over 
een strategie voor duurzame ontwikkeling van de 
aquacultuur, moet worden benadrukt dat de EU geen 
exclusieve bevoegdheid op dit gebied heeft.

07
Gezamenlijk antwoord op de paragrafen 7 tot en 
met 8 c).

De prioritaire acties in de mededelingen van 2002 
en 2009 werden vastgesteld door middel van over-
leg en effectbeoordeling. Bijna alle maatregelen van 
deze twee elkaar aanvullende mededelingen zijn 
uitgevoerd.

Tijdens de voorbereiding van de richtsnoeren voor 
de aquacultuur uit 2013 erkende de Commissie 
samen met de belanghebbenden en de lidstaten 
de noodzaak voor verdere stappen in het kader van 
dezelfde prioritaire acties. Het grootste verschil met 
de vorige twee mededelingen is het opzetten van 
een nieuw bestuursmechanisme, waarbij de Com-
missie de inspanningen van de lidstaten zal coör-
dineren en de uitwisseling van beste praktijken zal 
vergemakkelijken.
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Zoals vermeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 
762/2008 moeten de lidstaten jaarlijks bij de Commis-
sie een verslag indienen over de kwaliteit van de ver-
strekte gegevens. Bij de indiening van een gedetail-
leerd methodologisch verslag wordt uiteengezet hoe 
de gegevens werden verzameld en samengesteld. De 
Commissie onderzoekt de gegevens en de verslagen 
en bespreekt deze bilateraal en/of in de desbetref-
fende werkgroep over visserijstatistieken van het Per-
manent Comité voor de landbouwstatistiek.

Omdat de gegevens over de omvang van aquacul-
tuurvoorzieningen, vermeld in m3, voor een aantal lid-
staten nog steeds niet altijd volledig betrouwbaar zijn, 
doet Eurostat voortdurend onderzoek naar het verbe-
teren van de valideringsprocedures. Bij twijfelachtige 
gegevens wordt aan de lidstaten feedback gevraagd 
en eventueel om correctie.

Er is geen duidelijk verband tussen de totale omvang 
van de voorzieningen in m3 en de totale productie in 
tonnen: de productiviteit in kg per m3 kan aanzienlijk 
variëren naargelang de productiemethode (kooien, 
tanks enz.), het milieu (zoet en zout water) en de vis-
soort. En voor sommige vissoorten en productieme-
thoden melden landen volgens Verordening (EG) 
nr. 762/2008 de omvang van hun voorzieningen in 
hectares in plaats van m3.

Lidstaten zijn verplicht om de gegevens op te sturen 
vergezeld van gedetailleerde methodologische ver-
slagen waarin wordt uiteengezet hoe de gegevens 
zijn verzameld en samengesteld, en die de benodigde 
elementen bieden waarmee de Commissie een goede 
kwaliteitsbeoordeling van de gegevens kan uitvoeren.

24
Gezamenlijk antwoord op de paragrafen 24 en 25.

De Commissie heeft de lidstaten van verdere oriën-
tatie voorzien door middel van het vademecum over 
het EVF en een aantal opmerkingen over de interpre-
tatie betreffende watermilieumaatregelen in het EVF. 
Naast het adviesdocument over Natura 2000 heeft 
de Commissie richtsnoeren ontwikkeld over de aard 
van de afwijkingen die specifiek zijn voor aquacultuur, 
krachtens artikel 9 van de vogelrichtlijn, die betrek-
king hebben op het voorkomen van ernstige schade 
door aalscholvers of de bescherming van flora en 
fauna: http://ec.europa.eu/environment/nature/cor-
morants/files/guidance_cormorants.pdf

Wat betreft de richtlijn milieueffectbeoordeling (MEB), 
zie de antwoorden van de Commissie onder aanbeve-
ling 1 b). Nadere toelichting over de uitvoering ervan 
is ook online beschikbaar2.

De Commissie en de lidstaten hebben een gemeen-
schappelijke uitvoeringsstrategie voor de kaderricht-
lijn water in gang gezet. De aquacultuursector werd 
actief bij de uitvoering van de kaderrichtlijn water en 
sloot zich in 2010 aan bij de gemeenschappelijke uit-
voeringsstrategie (via de brancheverenigingen FEAP 
en EMPA). De Commissie ondersteunt momenteel de 
ontwikkeling van richtsnoeren over de uitvoering van 
de kaderrichtlijn water en de kaderrichtlijn mariene 
strategie met betrekking tot aquacultuur.

26
Gezamenlijk antwoord op de paragrafen 26 tot 30.

Hoewel gegevensvalidatie en kwaliteit voornamelijk 
onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen, heeft 
de Commissie toch een aantal maatregelen getrof-
fen ter verbetering van de harmonisatie en het bereik 
van aquacultuurgegevens, zowel in het kader van de 
tenuitvoerlegging van de bestaande wettelijke kaders 
als in het kader van de herziening van het kader voor 
gegevensverzameling. De Commissie wijst met name 
op de publicatie van een wetenschappelijk en eco-
nomisch jaarverslag over de aquacultuur in de EU als 
resultaat hiervan.

2 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
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De Commissie neemt maatregelen om deze verschil-
len te verminderen in verband met de herziening van 
het kader voor gegevensverzameling en de uitvoering 
van een actieplan voor visserij- en aquacultuurstatis-
tieken, die mede de harmonisatie van de statistische 
begrippen in beide gegevensreeksen omvat.

31
Hoewel de tussentijdse evaluatie van de Commissie  
van het EVF onder meer een onderzoek naar de 
gebruikte middelen ten behoeve van aquacultuur-
maatregelen omvatte, vertegenwoordigt aquacultuur 
een relatief bescheiden deel van de EVF-begroting. De 
Commissie is van mening dat haar evaluatieactivitei-
ten betreffende aquacultuur in verhouding staan tot 
dit steunniveau.

32
De Commissie selecteert lidstaten voor „hercontroles” 
op basis van een risicobeoordeling, en selecteert de 
verrichtingen die moeten worden gecontroleerd, uit-
gaande van een representatieve steekproef van geval-
len die eerder door de auditautoriteit van de lidstaat 
zijn geselecteerd en gecontroleerd. De Commissie 
neemt haar steekproef uit zoveel mogelijk zwaarte-
punten; of aquacultuurprojecten worden geselecteerd 
voor herbeoordeling zal grotendeels afhangen van 
hun aantal en de financiële toewijzing in het betrok-
ken operationele programma.

De conclusies van beide partijen worden dan per 
geval vergeleken. De bevindingen worden naar beho-
ren opgevolgd; voor de zeven betrokken aquacultuur-
gevallen werden er geen problemen met betrekking 
tot duurzaamheid vastgesteld.

33
Het wettelijk kader van het EVF bevat geen dergelijke 
aanvullende beoordeling voor elk van de vijf prio-
ritaire zwaartepunten van het EVF. Niettemin voert 
de Commissie een soortgelijke beoordeling uit door 
overleg met de belanghebbenden en de lidstaten in 
het kader van de hervorming van het GVB en de ont-
wikkeling van de aquacultuurrichtsnoeren.

Het methodologisch verslag is nu volledig geïnte-
greerd in het rapportage- en toezichtsysteem van 
Eurostat (eDAMIS), net als de gegevensbestanden. Lid-
staten dienen nu jaarlijks hun verslag in. De gegevens-
validatie kan nu onafhankelijk van de beschikbaarheid 
van de verslagen worden gedaan.

De Commissie is zich bewust van deze situatie en 
heeft naar aanleiding hiervan stappen ondernomen. 
Aan de lidstaten wordt nu gevraagd om de vertrou-
welijkheid te rechtvaardigen en Eurostat is begonnen 
te werken aan een vertrouwelijkheidsstatuut, dat tot 
doel heeft de toepassing van vertrouwelijkheid door 
de lidstaten verder te beperken. Wat de vertragingen 
bij de levering van gegevens betreft, heeft de Com-
missie haar toezicht op de naleving en de opvolging 
van gevallen van niet-naleving versterkt. Lidstaten die 
niet op tijd correcte gegevens leveren, worden herin-
nerd aan hun wettelijke verplichtingen, met een staps-
gewijze benadering die uiteindelijk tot een inbreuk-
procedure kan leiden.

De Commissie is zich bewust van de verschillen in 
de gegevens, die grotendeels te wijten zijn aan de 
verschillen in de wettelijke kaders. Een evaluatie ach-
teraf van het kader voor gegevensverzameling heeft 
de verschillen en overlappingen tussen de diverse 
wetgevingen vastgesteld en het WTECV3 heeft de 
gegevensbestanden verder onderzocht. Er kunnen 
verschillen optreden als gevolg van verschillen in 
het gegevensbereik, ontbrekende gegevens of om 
vertrouwelijkheidsredenen.

3 Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de 
visserij (WTECV) — Economisch verslag van de prestaties van 
de aquacultuursector in de Europese Unie (WTECV 13-29), 2013, 
Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, EUR 
26336, NL, GCO 86671, 383 blz.
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voor het opstellen van wetgeving en richtsnoeren met 
betrekking tot aquacultuur. De Commissie heeft ook 
relevante projectresultaten gebruikt die door andere 
EU-programma’s waren gefinancierd, zoals EFRO, ENB 
en CIP, bijvoorbeeld ter voorbereiding van de strategi-
sche richtsnoeren voor de duurzame ontwikkeling van 
de aquacultuur in de EU (COM(2013) 229). De resultaten 
van het project zijn verspreid en doorgegeven aan de 
belanghebbenden, waaronder adviesorganen, de sector 
(bijvoorbeeld de European Aquaculture Technology and 
Innovation Platforms (EATIP)) en beleidsmakers.

Tekstvak 1
De Commissie merkt op dat slechts een klein deel van 
de 14 miljoen euro die in totaal is uitgegeven voor de 18 
projecten die door de Rekenkamer zijn geselecteerd, 
relevant is voor de aquacultuur. De meeste LIFE-projec-
ten, waarin wordt gesproken over aquacultuur, behan-
delen deze cultuur alleen in een bredere context (een 
duidelijk voorbeeld hiervan: LIFE97 ENV IRL 209 — Ont-
wikkeling van een op consensus gebaseerde geïnte-
greerde beheerstrategie voor kustgebieden bij Bantry 
Bay, waarbij de bestaande aquacultuurontwikkelingen 
werden verwerkt in de strategische planning, maar alleen 
als een zeer klein onderdeel van een veel groter project).

Van de 77 onderzoeksprojecten met betrekking tot 
aquacultuur, gefinancierd op grond van het zesde kader-
programma (KP), hadden twee projecten betrekking op 
communicatie, verspreiding en technologieoverdracht, 
met een sterke invloed op belanghebbenden en het 
grote publiek:

1) Het project „PROFET POLICY: een Europees platform 
voor de bekendmaking van Europese OTO-resultaten 
aan belanghebbenden in de visserij en aquacultuur” 
(764 144 euro aan EU-financiering) ontwikkelde een 
platform voor communicatie en verspreiding van de 
resultaten van door de EU gefinancierde onderzoeks-
projecten in de visserij en de aquacultuur, op grond 
van het vijfde en zesde kaderprogramma voor onder-
zoek. Er werd een webgebaseerde structuur voor het 
publiceren van technische folders, alsook thematische 
en regionale seminars voor aquacultuurproducenten, 
vissers, wetenschappers, nationale en Europese be-
leidsmakers en andere belanghebbenden opgezet. 
Er werden ook workshops voor de presentatie van 
KP6-projecten op het gebied van wetenschappelijke 
beleidsondersteuning georganiseerd om waardevol-
le informatie te bieden aan beleidsgerichte belang-
hebbenden en visserij- en aquacultuurorganisaties 
en -netwerken.

34
Het comité van toezicht volgt de uitvoering van het 
gehele operationele programma (OP) en niet alleen de 
acties betreffende aquacultuur. Er zij op gewezen dat de 
OP’s zestien maatregelen bevatten, en dat aquacultuur 
niet de belangrijkste was, wat EVF-middelen betreft.

De Commissie is van mening dat de tijd die door de 
comités van toezicht aan aquacultuur is besteed, 
in verhouding stond tot het belang van deze 
maatregelen.

35
De onderzoeksprojecten die zijn gefinancierd op 
grond van KP6, ter ondersteuning van aquacultuur, 
zijn gericht op drie hoofddoelen:

i) het oplossen van beleidsproblemen via pragma-
tisch en toegepast onderzoek (wetenschappelijke 
beleidsondersteuning — SSP);

ii) het bevorderen van topkwaliteit in de wetenschap 
op het gebied van voedselkwaliteit en voedselvei-
ligheid (prioriteit 5), en

iii) het ontwikkelen van specifieke onderzoeksactivi-
teiten voor kleine en middelgrote ondernemingen.

36
Doelstelling nr. 4 „Beter beheer van visbestanden” van 
de EU 2020-strategie inzake biodiversiteit is vertaald in 
de nieuwe LIFE-verordening 2014-2020. Aangezien deze 
doelstelling een thematische prioriteit is op het gebied 
van natuur en biodiversiteit zijn de doelstellingen met 
betrekking tot de aquacultuur vastgelegd in de strate-
gie die onder meer is gebaseerd op de resultaten van 
de LIFE-projecten. De belangrijkste onderwerpen die 
door onderzoeksprojecten werden behandeld, waren 
de voorkoming van ziekten, visvoeding, selectief kwe-
ken, viswelzijn, het biologisch potentieel van nieuwe 
soorten, veiligheid en kwaliteit van aquacultuurpro-
ducten en milieubescherming. Deze weerspiegelen de 
belangrijkste behoeften van de aquacultuursector en 
de resultaten zijn in de eerste plaats voor direct gebruik 
door aquacultuurexploitanten. De onderzoeksprojec-
ten die op grond van KP6 zijn gefinancierd, hebben over 
het algemeen een belangrijke bijdrage geleverd op het 
gebied van milieukwesties, genomica, visvoeding, vis-
ziekten en de volksgezondheid. Hoewel de projectresul-
taten voornamelijk zijn gericht op de behoeften van de 
aquacultuurexploitanten, zijn de resultaten ook gebruikt 
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Tekstvak 2
De Commissie is zich terdege bewust van het feit dat 
de praktijken met betrekking tot ruimtelijke ordening 
en de afgifte van vergunningen in de Unie sterk uit-
eenlopen. Dit is echter een gebied waar de bevoegd-
heid van de lidstaten voorrang heeft. Om deze reden, 
zoals reeds is aangekondigd in het voorstel van de 
Commissie uit 2011 voor een nieuwe verordening van 
het Europees Parlement en de Raad over het gemeen-
schappelijk visserijbeleid, ijvert de Commissie voor 
„de uitwisseling van gespecialiseerde kennis en beste 
praktijken”.

Deze uitwisseling zal eenvoudiger worden wanneer 
de lidstaten hun meerjarige strategische plannen voor 
de aquacultuur openbaar maken.

Bovendien moeten deze meerjarige strategische plan-
nen expliciet betrekking hebben op kwesties zoals de 
termijnen om concessies te verlenen.

Ten aanzien van de genoemde specifieke gevallen zal 
de Commissie de betrokken lidstaten in kennis stellen 
van de bevindingen van de Rekenkamer.

Gezamenlijk antwoord op de 
paragrafen 39 en 40
De nieuwe richtlijn inzake maritieme ruimtelijke orde-
ning zal bijdragen aan een betere integratie op dit 
gebied.

In de strategische richtsnoeren (COM(2013) 229 final) 
heeft de Commissie het gebrek aan ruimtelijke orde-
ning en de noodzaak van administratieve vereenvou-
diging vastgesteld als belemmerende factoren die de 
verdere ontwikkeling van de aquacultuur in de weg 
staan. Omdat administratieve vereenvoudiging en 
ruimtelijke ordening bevoegdheden van de lidstaten 
blijven, zal de Commissie deze kwesties behandelen 
in het kader van de open coördinatiemethode, door 
middel van seminars voor de uitwisseling van beste 
praktijken. Bovendien biedt de nieuwe richtlijn inzake 
maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd 
beheer van kustgebieden de lidstaten een kader om 
een alomvattende en gecoördineerde planning voor 
alle sectoren en lidstaten toe te passen.

2) Het project „FEUFAR: de toekomst van Europees 
visserij- en aquacultuuronderzoek” (499 680 euro 
aan EU-financiering) verrichte een verkennend on-
derzoek en deed aanbevelingen voor toekomstige 
onderzoeksrichtingen met belangrijke gevolgen 
voor het concurrentievermogen van de Europese 
aquacultuursector, alsook voor de bescherming van 
het milieu. Het beoogde toekomstige onderzoeks-
behoeften vast te stellen, vooral op het gebied van 
aquacultuur, op basis van een integrerende en in-
teractieve verkennende methodologie, door onder 
meer: i) een beschrijving van het systeem; ii) het de-
tecteren van de drijvende krachten achter het sys-
teem, en iii) het formuleren van hypothesen over 
de drijvende krachten op grond waarvan mogelijke 
scenario’s voor de toekomst kunnen worden vastge-
steld. Deze verschillende scenario’s vormden de ba-
sis, vooral wat betreft aquacultuur, voor de analyse 
van problemen vanuit een economisch, ecologisch, 
maatschappelijk en bestuurlijk perspectief. Op basis 
van het onderzoek werd een aantal van de belang-
rijkste toekomstige behoeften voor onderzoek naar 
visvangst en aquacultuur vastgesteld.

37
De Commissie zal zich onder andere richten op de in 
de opmerkingen van de Rekenkamer geconstateerde 
aspecten door uitwisseling van beste praktijken aan 
de hand van de open coördinatiemethode. De Com-
missie zal ook de inspanningen van de lidstaten 
ondersteunen bij het streven naar administratieve 
vereenvoudiging, met de hulp van de Groep op hoog 
niveau voor administratieve vereenvoudiging.

38
De Commissie benadrukt dat er geen dergelijke ver-
plichting voor de lidstaten bestond op grond van de 
betrokken EU-wetgeving (GVB en EVF). De meer jarige 
nationale plannen voor aquacultuur voorzien nu in 
deze behoefte (artikel 34 van de basisverordening 
inzake het GVB van 2013 en één van de ex-antevoor-
waarden). Deze moet uiterlijk op de dag van indiening 
van het operationele programma aan de Commis-
sie worden toegezonden. De door de Commissie op 
29 april 2013 goedgekeurde richtsnoeren (COM(2013) 
229 final) moeten voor de lidstaten een leidraad vor-
men bij de voorbereiding van het meerjarig nationaal 
strategisch plan.



Antwoorden van de Commissie 54

45
De lidstaten hebben ervoor gekozen de financiële 
middelen uitsluitend op het niveau van het opera-
tionele programma te presenteren, in de financiële 
tabellen vereist door deel B, bijlage I, bij Verordening 
(EG) nr. 498/2007 van de Commissie, die de lidstaten 
verplicht om financiële middelen per zwaartepunt en 
niet per maatregel beschikbaar te stellen (en aquacul-
tuur is slechts een maatregel).

46
De Commissie bevordert nu een resultaatgerichte aan-
pak in het operationele programma van het EFMZV en 
beveelt het gebruik aan van gemeenschappelijke indi-
catoren met realistische doelstellingen om de vast-
gestelde tekortkomingen te verhelpen.

De aanvankelijke doelstellingen werden zeven jaar 
geleden vastgesteld, toen de economische situatie 
totaal anders was. De Commissie is van mening dat 
een wijziging van de doelstellingen moet leiden tot 
een herverdeling van de begrotingen.

De ervaring van de Commissie is dat de lidstaten zich 
mogelijk schuldig maken aan over- of onderschatting 
bij het vaststellen van doelstellingen of streefcijfers. 
Dit zwakke punt wordt in het kader van het EFMZV 
aangepakt, onder andere door gemeenschappelijke 
indicatoren vast te stellen en meer nadruk op evalua-
tie en toezicht te leggen, inclusief een evaluatieplan 
dat moet garanderen dat de lidstaten voortdurende 
evaluaties uitvoeren om de voortgang en prestaties te 
controleren.

47
Zie het antwoord van de Commissie op tekstvak 3.

48
In een aantal lidstaten was het de gewoonte om te 
vragen om een ondernemingsplan bij de documen-
ten die door potentiële begunstigden moeten worden 
ingediend, zodat duidelijk economisch onhaalbare 
projecten afgewezen kunnen worden en rendabele 
projecten worden bevorderd.

41
De Commissie erkent dat de financiële en economi-
sche crisis een aanzienlijke invloed heeft gehad op 
de aquacultuursector als geheel en met name op de 
financiering van de aquacultuurmaatregelen via het 
EVF. Deze had gevolgen voor de consumentenvraag, 
waardoor producenten minder investeringsrisico’s 
hebben genomen. Daarnaast heeft de verlaging van 
de overheidsuitgaven het medefinancieringsvermo-
gen van de overheid in de meeste lidstaten ook aan-
zienlijk verzwakt.

Voor Roemenië zijn er door de financiële crisis ernstige 
problemen voor de begunstigden ontstaan bij de 
uitvoering van door het EVF gefinancierde projecten. 
Dit wordt ook weerspiegeld in het intensieve gebruik 
van het Garantiefonds, dat tot eind 2013 financiële 
garanties verstrekte ten bedrage van circa 7,5 mil-
joen euro. De belangrijkste begunstigden waren 
projecten die verband hielden met investeringen in 
aquacultuurbedrijven.

42
De Commissie merkt op dat:

 — de financiële crisis het bijna onmogelijk maakte 
om de resterende middelen te vinden die nodig  
waren om een nieuw bedrijf in de sector te 
starten;

 — de crisis ernstige gevolgen had voor de vraagzijde, 
en daardoor aanzienlijk grotere financiële risico’s 
voor nieuwe marktdeelnemers creëerde.

De Commissie is van mening dat het risico op doorha-
ling van kredieten mogelijk als factor bij beslissingen 
heeft gefungeerd, maar dit was slechts één van vele 
andere factoren.

44
In artikel 15, lid 2, van de EVF-verordening, Verorde-
ning (EG) nr. 1198/2006, is bepaald dat een nationaal 
strategisch plan, wanneer zulks relevant is voor de 
lidstaat, een beknopte beschrijving dient te bevatten 
van alle aspecten van het GVB, en voorts de prioritei-
ten, de doelstellingen, een raming van de benodigde 
overheidsmiddelen en de termijnen voor de uitvoe-
ring vaststelt. De lidstaten zijn dus niet verplicht om 
dit onder alle omstandigheden te doen.
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50
Projecten worden ingediend door particuliere onder-
nemingen en slechts een deel van de investering 
wordt uit EVF-middelen gefinancierd. Hierdoor waren 
er in tijden van crisis niet altijd voldoende prikkels 
voor particuliere ondernemingen om verder te gaan 
dan de wettelijk bindende eisen. Er werd oriëntatie 
geboden op milieugebied (zie het antwoord van de 
Commissie op de paragrafen 23 tot 25).

51
Als gevolg van de financiële en economische crisis 
werden er door particuliere marktdeelnemers min-
der projecten ingediend. Hoewel milieuvriendelijke 
productie werd aangemerkt als selectiecriterium was 
deze stimulans niet voldoende om een groot aantal 
projecten op dit gebied te garanderen. Het gaat er 
eerder om ervoor te zorgen dat consumenten een 
toegevoegde waarde aan milieuvriendelijke productie 
toekennen.

Tekstvak 4
Het feit dat in Spanje bij alle projecten de wetgeving 
in acht wordt genomen, maar dat bij slechts weinig 
projecten vrijwillig gecertificeerde milieubeheersys-
temen zijn toegepast, wil niet zeggen dat de lidstaten 
onvoldoende aandacht aan milieu en gezondheid 
hebben besteed. Het toont echter wel aan dat de 
begunstigden als gevolg van de financiële en econo-
mische crisis vaak van mening zijn dat de toepassing 
van vrijwillig gecertificeerde milieubeheersystemen 
hun geen concurrentievoordeel geeft. Er werden 
slechts een paar van dergelijke projecten ingediend 
en dus werd ook maar een beperkt aantal van deze 
projecten goedgekeurd.

De bovenstaande opmerking geldt ook voor Italië.

Het is belangrijk te signaleren dat de selectiecriteria 
voor de door het EVF gefinancierde projecten in Roe-
menië zijn goedgekeurd door het comité van toezicht, 
waarbij DG Maritieme Zaken en Visserij als waarnemer 
optreedt.

Tekstvak 3
Roemenië heeft een beperkt potentieel voor mariene 
aquacultuur in de Zwarte Zee, vooral wat betreft de 
kweek van mosselen. In overeenstemming met Richt-
lijn 79/923/EEG inzake de waterkwaliteit voor schelp-
dieren werden er vier gebieden langs de Roemeense 
Zwarte Zeekust aangewezen die geschikt zijn voor 
mosselkweek. Daarom bevat het Roemeense opera-
tionele programma (OP) geen beperkingen voor de 
ondersteuning van de mariene aquacultuur.

Maatregelen om het beheer van kustgebieden en de 
Italiaanse wetgeving inzake aquacultuurconcessies te 
verbeteren, vallen buiten het toepassingsgebied van 
het EVF en kunnen niet worden opgenomen in het OP.

De Commissie zal er ten stelligste bij de lidstaten op 
aandringen om gebruik te maken van de mogelijk-
heden die het EFMZV biedt om overheden te helpen 
de meest geschikte gebieden te kiezen voor de ont-
wikkeling van de aquacultuur in het kader van het 
proces van ruimtelijke ordening.

Ter vereenvoudiging van de streefindicatoren werden 
slechts weinig geaggregeerde indicatoren als relevant 
beschouwd voor het bereiken van de doelstelling van 
het OP. Voor het OP van het EFMZV stelt de Commissie 
specifieke indicatoren voor, die meer rekening hou-
den met het milieu en met marktproblemen.

Het OP van Polen werd in 2011 herzien; er werd door 
Polen niet om verandering van de aquacultuurindi-
catoren gevraagd. Deze bevinding is geen voorbeeld 
van een zwakke plek in het OP.

49
Aquacultuur in de EU moet voldoen aan de hoogste 
milieu- en gezondheidsnormen. De Commissie houdt 
toezicht op de naleving van de EU-wetgeving en con-
troleert de correcte uitvoering daarvan.

In de Natura 2000-richtsnoeren wordt strategische 
ruimtelijke ordening aanbevolen als een effectief mid-
del om in een vroeg stadium potentiële effecten op 
lokaal niveau aan te pakken en terug te dringen.
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Het OP van het EVF in Spanje en in Roemenië begon 
feitelijk in 2010 en veel van de projecten betreffende 
aquacultuur werden in 2010-2011 geselecteerd, terwijl 
de uitvoering ervan in 2011-2012 begon. In dit ver-
band zijn, afhankelijk van de vissoort, de viskwekerijen 
niet meteen na afronding van de investering begon-
nen met het produceren voor de markt. Meestal is er 
sprake van een periode van kweken en verzorgen, die 
in sommige gevallen tot vijf jaar na de investering kan 
duren (bijvoorbeeld steur).

De bovenstaande overwegingen gelden ook voor 
Italië. Er wordt ook aangenomen dat de aanvankelijke 
cijfers in het jaarlijkse uitvoeringsverslag (AIR) tot en 
met 2011 een verwijzing naar de geplande productie 
waren. De Commissie had deze discrepantie met de 
gegevens van Eurostat, die de huidige productiecijfers 
weergeven, al vastgesteld. De kwestie werd onder de 
aandacht van de Italiaanse beheersautoriteit gebracht, 
die vervolgens het jaarlijkse verslag en het OP heeft 
aangepast door de huidige productie te rapporte-
ren aan de hand van dezelfde methodologie als door 
Eurostat wordt toegepast.

Het verslag over de tenuitvoerlegging van het project 
wordt opgesteld door de begunstigde. De genoemde 
daadwerkelijke productiecijfers worden niet door de 
nationale autoriteiten gecontroleerd. Het is de taak van 
de beheersautoriteit om te controleren of de mede-
gefinancierde producten en diensten zijn geleverd; 
dit omvat niet de resultaten die de projecten hebben 
opgeleverd. De beheersautoriteit verzamelt alle gege-
vens, voegt ze samen en gebruikt ze voor de jaarlijkse 
uitvoeringsverslagen. Als in een later stadium de resul-
taten moeten worden geactualiseerd, stelt de beheers-
autoriteit de Commissie hiervan in de daaropvolgende 
jaarlijkse uitvoeringsverslagen in kennis, alsook in het 
eindverslag dat voor maart 2017 gepland staat.

55
In de mededeling van de Commissie inzake „Een 
strategie voor de duurzame ontwikkeling van de 
Europese aquacultuur” zijn een aantal doelstellingen 
vastgelegd. Daarin wordt benadrukt dat waarborging 
op de lange termijn van het concurrentievermogen en 
de duurzaamheid van de sector actieve deelname en 
leiderschap van particuliere ondernemingen vergt. In 
de mededeling zijn een aantal prioriteiten voor over-
heidssteun in de aquacultuursector vastgesteld, maar 
het toepassingsgebied van de mededeling strekte 
zich niet uit tot de beoordeling van de nationale stra-
tegische plannen in het kader van het EVF.

De Commissie heeft waar nodig, in haar hoedanig-
heid van waarnemer, in de comités van toezicht in 
Roemenië het belang aangegeven van een duidelijk 
omschreven proces van selectie en toezicht op milieu-
vriendelijke projecten (bijvoorbeeld de behoefte aan 
meer duidelijkheid met betrekking tot „biologische 
aquacultuur” om overcompensatie van aquacultuur-
bedrijven in het kader van Natura 2000 te voorkomen, 
en de verplichting om fraude te voorkomen door 
goedkeuring van niet-subsidiabele uitgaven enz.).

54
De Commissie erkent dat, hoewel er indicatoren in de 
operationele programma’s (OP’s) van het EVF aanwe-
zig waren om de vooruitgang in de programmering te 
meten, deze noch gemeenschappelijk van aard, noch 
tussen de lidstaten onderling vergelijkbaar waren. In 
dit verband gebruikten de OP’s verschillende soor-
ten indicatoren en aggregatie ervan op EU-niveau 
was niet mogelijk. Daarom voorziet het EFMZV in het 
gebruik van een beperkt aantal gemeenschappelijke 
indicatoren voor de beoordeling van de voortgang 
bij de uitvoering van het programma op weg naar de 
verwezenlijking van de doelstellingen. Deze gemeen-
schappelijke indicatoren zullen jaarlijks worden gerap-
porteerd in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen van het 
EFMZV.

De Commissie neemt kennis van deze bevinding en 
werkt aan een reeks gemeenschappelijke indicatoren 
gebaseerd op betrouwbare statistische bronnen voor 
de komende programma’s (2014-2020).

Tekstvak 5
Deze opmerking heeft betrekking op twee niet-ver-
wante onderwerpen, namelijk de kwaliteit van de 
statistieken en de keuze van de indicatoren voor het 
toezicht op het EVF.

Met betrekking tot de indicator voor het toezicht op 
het EVF neemt de Commissie nota van de opmer-
king en gaat ermee akkoord dat resultaatindicato-
ren geschikter zijn. De kwestie is opgenomen met de 
lidstaat.

Er moet rekening worden gehouden met de relatief 
lange periode die nodig is tussen de goedkeuring van 
projecten en de feitelijke productietoename.
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Tekstvak 6
Tekstvak 6 laat zien dat de doelstellingen voor de sec-
tor, zoals opgenomen in het operationele programma 
(OP) ter illustratie van het algemene kader waarin EVF-
maatregelen worden uitgevoerd, mogelijk niet wor-
den bereikt. De Commissie is van mening dat er bij de 
evaluatie van de verwezenlijking van de doelstellingen 
een onderscheid moet worden gemaakt tussen aan-
gelegenheden die onder de controle van de lidstaten 
vallen, en zaken die daarbuiten vallen. Tot de voor-
naamste factoren waarop de lidstaten geen invloed 
hebben, behoren de gevolgen van de economische en 
financiële crisis en met name in het geval van Frankrijk 
de aanwezigheid van virussen, die hebben geleid tot 
een sterke toename van de oestersterfte.

De omvang van de oesterproductie in de komende 
jaren zal vooral afhangen van het vermogen om het 
probleem van de toegenomen sterfte aan te pakken. 
De drempelwaarden van 120 000 ton werden in 2008 
bereikt, maar sindsdien is de productie gedaald. De 
Franse autoriteiten bleven optimistisch over de totale 
streefcijfers voor de programmeringsperiode.

De streefcijfers werden aan het begin van de program-
meringsperiode vastgesteld. In 2011 waren er nog vier 
jaar over voor de uitvoering van de aquacultuurmaat-
regelen. Bovendien was het, gezien het investerings-
karakter van de projecten, in 2011 zeker nog te vroeg 
om de uiteindelijke resultaten van de maatregelen te 
voorspellen. In het laatste voorstel tot wijziging van het 
OP voor 2013 is de doelstelling aangepast naar 208 068, 
die werd berekend met de door Eurostat toegepaste 
methodologie.

Voor Polen werden de aanvankelijke doelstellingen 
beïnvloed door:

 — de late goedkeuring van het OP (pas in okto-
ber 2008), waardoor de tijd voor het bereiken van de 
doelstellingen (het jaar 2015 moet worden aange-
houden voor eventuele vergelijkingen) werd verkort;

 — het tijdsverloop tussen de investering en de produc-
tietoename (minimaal 3 jaar);

 — groei van de populatie van beschermde predatoren, 
bijvoorbeeld aalscholvers (in sommige gevallen 
wordt de schade geschat op 80 % van de productie);

 — periodieke problemen met een gebrek aan of lage 
kwaliteit van het water;

56
Terwijl de aquacultuur in de EU niet zo sterk is 
gegroeid als in andere regio’s, zijn het activiteiten-
niveau en de werkgelegenheid gehandhaafd.

De Commissie benadrukt dat een vergelijking van de 
groeipercentages van de aquacultuur in de Europese 
Unie en in andere regio’s van de wereld zorgvuldig 
moet worden beoordeeld, als gevolg van de zeer uit-
eenlopende omstandigheden waaronder onderne-
mingen moeten opereren, bijvoorbeeld wat betreft 
het niveau van sociale en milieubescherming.

In het licht van de meest recente beschikbare gege-
vens wijst het WTECV4 erop dat na de uitwerking van 
de financiële en economische crisis de aquacultuur 
in de EU recentelijk economische verbetering te zien 
geeft.

57
De Commissie benadrukt dat de oorspronkelijke doel-
stellingen in een heel andere economische context 
zijn vastgesteld. Hoewel de aquacultuur in de EU niet 
in omvang is toegenomen, zijn het activiteitenniveau 
en de werkgelegenheid gehandhaafd. Uit recente 
gegevens blijkt een verbetering van de economische 
prestaties van de aquacultuursector in verschillende 
lidstaten.

Wat betreft paragraaf 46: de aanvankelijke doelstellin-
gen zijn zeven jaar geleden vastgesteld, toen de eco-
nomische situatie totaal anders was.

De steun van het EVF is slechts een van de elementen 
die gebruikt worden voor verhoging van de produc-
tie op lange termijn. Andere elementen hebben een 
veel groter effect. Door de economische en financiële 
crisis verminderde de consumentenvraag, is de con-
currentie van derde landen toegenomen en werd het 
consumentenvertrouwen in aquacultuurproducten 
aangetast.

4 Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de 
visserij (WTECV) — Economisch verslag van de prestaties van 
de aquacultuursector in de Europese Unie (WTECV 13-29), 2013, 
Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, EUR 
26336, NL, GCO 86671, 383 blz.
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projecten ingediend. Bovendien werd de uitvoering van 
innovatieve projecten (meestal met een hoger risico 
dan traditionele aquacultuurprojecten) beperkt als 
gevolg van risicomijdende besluiten door de marktdeel-
nemers in de nasleep van de economische en financiële 
crisis. Traditionele activiteiten die relatief minder riskant 
zijn, ontvingen het grootste deel van de financiering.

Tekstvak 7
De beschikbare ruimte is een bekend probleem en de 
Commissie heeft verschillende initiatieven genomen 
om dit aan te pakken, met name door het voorstel voor 
een richtlijn inzake maritieme ruimtelijke ordening 
(inmiddels goedgekeurd) en het verzoek aan de lidsta-
ten tot het opstellen van meerjarige nationale plannen 
voor de ontwikkeling van een duurzame aquacultuur.

De gevolgen van de economische en financiële crisis 
voor de sector, zoals door de Rekenkamer onderkend in 
paragraaf 41, hebben nieuwe investeringen ontmoe-
digd. De handhaving van het concurrentievermogen 
van de Europese aquacultuursector, die in staat is geble-
ken om de werkgelegenheid en de productie in uitda-
gende omstandigheden te handhaven, moet ook als 
een succes worden beschouwd.

62
De Commissie herinnert eraan dat de financiering van 
projecten die al lopen volledig in overeenstemming is 
met de toepasselijke wetgeving.

Tekstvak 8
Als gevolg van de economische en financiële crisis 
werden er minder aanvragen voor financiering inge-
diend dan was verwacht op het moment van program-
mering naar aanleiding van intensief overleg met de 
belanghebbenden.

De bevoegde autoriteiten controleerden vervolgens 
of zij voldeden aan de criteria, met inbegrip van hun 
economische en financiële capaciteit. Wat betreft de 
selectie van zes projecten in Spanje, hebben de Spaanse 
autoriteiten bevestigd dat deze projecten allemaal aan 
hun selectiecriteria voldeden.

Wat betreft de aankoop van schepen die de produc-
tie of werkgelegenheid mogelijk niet zouden verbe-
teren: deze kan een belemmering hebben gevormd 
voor de voortzetting van aquacultuuractiviteiten in een 
tijd waarin de economische onzekerheden dergelijke 

 — stijging van de voederprijzen;

 — gebrek aan controle met betrekking tot bepaalde 
ziekten;

 — projecten gericht op modernisering van de 
bestaan de aquacultuurondernemingen;

 — zeer lage vraag op de Poolse markt, ondanks pro-
motiecampagnes en de toevoeging van nieuwe 
soorten aan het aanbod.

In het geval van Portugal is bij de streefcijfers voor 
aquacultuur rekening gehouden met de mogelijke pro-
ductietoename ten gevolge van een groot project dat 
in 2009 is uitgevoerd met steun van het FIOV. Vanwege 
technische problemen heeft dit project nooit de ver-
wachte productie bereikt. Daarom is de kloof tussen de 
doelstelling en de werkelijke productie voornamelijk 
het gevolg van het falen van één project.

De productietoename houdt verband met het feit dat 
Roemenië een extra bedrag van 25 miljoen aan zwaarte-
punt 2 heeft toegewezen. DG Maritieme Zaken en Visserij 
vroeg aan de beheersautoriteit om de prestatie-indicato-
ren te herzien, in lijn met de nieuwe, extra toewijzingen.

De streefcijfers van het Spaanse OP werden in 2007 
vastgesteld, toen de Spaanse economie veel sneller dan 
het EU-gemiddelde groeide. Hoewel deze oorspronke-
lijke doelstellingen in 2014 onrealistisch lijken, waren ze 
dat in 2007 niet.

59
De Commissie is van mening dat in veel projecten de 
economische en financiële crisis een kosteneffectieve 
verwezenlijking van de doelstellingen heeft belemmerd.

60
De Commissie is van mening dat de beperkte steun aan de 
duurzame ontwikkeling van de aquacultuur en de gebrek-
kige prognoses vooral te wijten zijn aan de tijdsfactor en 
de zeer uiteenlopende economische omstandigheden 
op het moment van de oorspronkelijke prognose van de 
ontwikkeling van de aquacultuursteun en het moment 
waarop het betrokken project kon worden uitgevoerd.

61
Als gevolg van de financiële en economische crisis 
werden er door particuliere marktdeelnemers minder 
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65
Zie het antwoord van de Commissie op tekstvak 9: de 
uitvoering van het EVF vond plaats in het kader van een 
ernstige economische en financiële crisis, waardoor het 
logisch is dat projecten, die vaak ontwikkeld waren vóór 
de crisis, geen van hun doelstellingen hebben bereikt.

De subsidiabiliteitscriteria moeten worden gecontroleerd 
(mede door controles ter plaatse) voordat er een tussen-
tijdse of definitieve betaling wordt gedaan, volgens de 
procedures die op nationaal niveau zijn vastgelegd.

In het geval van Polen is het volgens de betrokken 
nationale voorschriften verplicht dat bemiddelende 
instanties bij aquacultuurprojecten 100 % controles 
ter plaatse uitvoeren voordat er definitieve betalin-
gen worden gedaan. Deze nationale voorschriften 
zijn echter in november 2011 gewijzigd en er is een 
steekproefprocedure vastgesteld met een steek-
proefpercentage van 20 %. Afgezien daarvan kan een 
begunstigde binnen vijf jaar vanaf de datum van een 
eindbetaling worden gecontroleerd en kunnen er cor-
rigerende maatregelen worden getroffen wanneer er 
onregelmatigheden worden geconstateerd.

Tekstvak 10
Schriftelijke en ondertekende definitieve uitvoerings-
verslagen van de begunstigden vormen de basis voor 
de beoordeling van de projectresultaten. Bij de evalua-
tie van de projectresultaten moet rekening worden 
gehouden met alle factoren, inclusief de factoren 
waarop de begunstigde geen invloed heeft, met name 
het gedrag van predatoren en andere natuurlijke oorza-
ken, alsook de financiële en economische crisis.

Zoals aangegeven in het antwoord van de Commissie 
op tekstvak 9, vond de uitvoering van het EVF plaats 
in de context van een ernstige economische en finan-
ciële crisis, waardoor het logisch is dat projecten, die 
vaak vóór de crisis waren ontwikkeld, geen van hun 
doelstellingen hebben bereikt.

67
In de praktijk moet het juiste evenwicht tussen deze 
criteria worden gevonden. Dit is met name het geval 
wanneer ervoor gezorgd moet worden dat projec-
ten overheidssteun krijgen om financiële en techni-
sche problemen te overwinnen en de technische en 
financiële levensvatbaarheid ervan te garanderen. Dit 
laatste criterium werd steeds belangrijker naarmate de 
gevolgen van de crisis duidelijker werden.

investeringen niet toelaten.

In het geval van de projectselectie in Polen: er wordt 
een driejarig ondernemingsplan gevraagd. Hierdoor 
kunnen er alleen economisch levensvatbare projecten 
worden gekozen.

De selectiecriteria worden in Roemenië goedgekeurd 
door het comité van toezicht, waarin de Commissie slechts 
waarnemer is. In het geval van de projecten waarbij de 
Roemeense auditautoriteit zwakke punten in de selectie-
procedure constateerde, gebruikte de Commissie de tot 
haar beschikking staande instrumenten om naleving te 
waarborgen. In dit verband werden de betalingen voor 
Roemenië in januari 2012 onderbroken, tot medio 2013, 
toen er voldoende zekerheid was dat de gebreken in de 
beheer- en controlesystemen waren gecorrigeerd.

De uitvoeringsgraad van een project is geen selectiecri-
terium. Gezien de instabiele economische omstandig-
heden, projecten die worden uitgevoerd vóór de aan-
vraag, maar binnen de subsidiabiliteitsperiode en die 
voldoen aan de subsidiabiliteitsregels, moet dit worden 
gezien als een proces om het risico voor de EU en de 
nationale begroting te minimaliseren.

Er wordt voor de volgende programmeringsperiode 
een verbetering voorzien, aangezien in artikel 65, lid 6, 
van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (houdende gemeen-
schappelijke bepalingen) is bepaald dat concrete acties 
niet voor steun worden geselecteerd door de Europese 
structuur- en investeringsfondsen (ESI), wanneer zij 
materieel voltooid of volledig uitgevoerd zijn voordat 
de aanvraag voor financiering op grond van het pro-
gramma door de begunstigde bij de beheersinstantie 
wordt ingediend, ongeacht of alle betrokken betalingen 
door de begunstigde zijn verricht.

Tekstvak 9
De Commissie erkent dat er verbetering mogelijk is wat 
betreft de voorafgaande evaluatie van de effecten van 
projecten en wat betreft de analyse achteraf van de 
bereikte effecten. De Commissie wil er echter aan herin-
neren dat het EVF is uitgevoerd in de context van een 
ernstige economische en financiële crisis. In dit verband 
is het logisch dat projecten, die vaak vóór de crisis zijn 
ontwikkeld, geen van hun doelstellingen hebben kun-
nen bereiken.

Veel projecten in Polen waren gericht op moderni-
sering van de aquacultuur, vanwege de verouderde 
infrastructuur.
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70
De formulering van deze voorstellen weerspiegelt de 
hoge mate van prioriteit die de Commissie toekent 
aan de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur. 
De strategische richtsnoeren stellen de belangrijk-
ste barrières vast die momenteel de ontwikkeling 
van de aquacultuur in de EU belemmeren, en de 
open coördinatiemethode beoogt lidstaten te hel-
pen om deze weg te nemen. De algehele coheren-
tie van de benadering wordt gewaarborgd door de 
samenhang tussen de operationele programma’s 
van het EFMZV en de meerjarige nationale plannen 
(ex-antevoorwaarden).

71
De Commissie benadrukt dat het EFMZV voorziet in 
de mogelijkheid tot financiering van projecten die zijn 
gericht op het identificeren en in kaart brengen van 
de meest geschikte gebieden voor de ontwikkeling 
van de aquacultuur, evenals het identificeren en in 
kaart brengen van gebieden waar aquacultuur uitge-
sloten moet worden.

Conclusies en aanbevelingen

74
Uit empirische gegevens over de uitvoering van EVF-
programma’s is gebleken dat de effecten van de finan-
ciële crisis en de economische neergang in de belang-
rijkste producerende landen in de EU significant zijn 
geweest. Deze had gevolgen voor de consumenten-
vraag, waardoor producenten minder investerings-
risico’s hebben genomen. Daarnaast heeft de 
verlaging van de overheidsuitgaven het medefinan-
cieringsvermogen van de overheid in de meeste lid-
staten ook aanzienlijk verzwakt.

De Commissie erkent echter dat de EVF-steun voor 
duurzame ontwikkeling van de aquacultuur tot nu toe 
de verwachte resultaten niet volledig heeft bereikt. 
De geleerde lessen zijn meegenomen in de voorstel-
len van de Commissie voor het herziene GVB en het 
nieuwe EFMZV, die respectievelijk in 2013 en 2014 wer-
den goedgekeurd.

69
Zie het antwoord van de Commissie op tekstvak 8.

Projecten die van start zijn gegaan vóór de aanvraag, 
zijn subsidiabel op voorwaarde dat de uitgaven bin-
nen de subsidiabiliteitsperiode worden gedaan en het 
project aan de selectiecriteria en de subsidiabiliteits-
voorwaarden voldoet.

De begunstigden waren sinds 2007 op de hoogte van 
de financieringsmogelijkheden op grond van het EVF, 
maar moesten tot eind 2009 wachten om een aanvraag 
voor aquacultuurmaatregelen te kunnen indienen.

Er wordt voor de volgende programmeringsperiode 
een verbetering voorzien, aangezien in artikel 65, 
lid 6, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (houdende 
gemeenschappelijke bepalingen) is bepaald dat con-
crete acties niet voor steun uit de Europese structuur- 
en investeringsfondsen (ESI) worden geselecteerd, 
wanneer zij fysiek voltooid of volledig uitgevoerd zijn 
voordat de aanvraag voor financiering op grond van 
het programma door de begunstigde bij de beheers-
autoriteit is ingediend, ongeacht of alle betrokken 
betalingen door de begunstigde zijn verricht.

Niettemin hebben een aantal van hen het risico geno-
men om vooraf met de investering te beginnen.

De Commissie neemt hier kennis van en zal hier een 
passend gevolg aan geven.

Tekstvak 12
De Commissie zal dit met de lidstaten opnemen.

De Commissie merkt op dat sommige projecten welis-
waar schijnbaar veelbelovend waren, maar de aanvan-
kelijke doelstellingen niet hebben bereikt. De econo-
mische en financiële crisis, evenals andere factoren, 
hebben deze projecten negatief beïnvloed, wat bij de 
start moeilijk te voorzien was. De Commissie merkt op 
dat het moeilijk is om het juiste evenwicht te vinden 
tussen het nemen van het risico dat projecten worden 
gefinancierd die niet de verwachte doelstellingen zullen 
bereiken, enerzijds, en de financiering van projecten die 
hoe dan ook, zelfs zonder steun van de EU, succesvol 
zouden zijn geweest, anderzijds. De economische en 
financiële crisis maakt deze afweging nog moeilijker.

De Commissie zal dit met de lidstaten opnemen en zal 
met name controleren of er aan de subsidiabiliteits-
voorwaarden werd voldaan.
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aquacultuursector op EU-niveau heeft belemmerd. 
Bovendien werden de doelstellingen op lidstaatniveau 
vastgesteld tijdens een periode met geheel andere 
economische omstandigheden.

De Commissie benadrukt dat, hoewel de aquacul-
tuur in de EU niet in omvang is toegenomen, het 
activiteitenniveau en de werkgelegenheid zijn 
gehandhaafd. Bovendien laten de meest recente 
beschikbare gegevens en analyses5 een verbetering 
zien van de economische resultaten van de aquacul-
tuur in de Europese Unie.

77
De Commissie erkent dat de EVF-steun voor de duur-
zame ontwikkeling van de aquacultuur tot nu toe de 
verwachte resultaten niet volledig heeft bereikt. Zij 
heeft daarom al passende maatregelen genomen.

78
De Commissie benadrukt dat het nieuwe GVB en het 
nieuwe EFMZV een duidelijker kader bieden voor de 
ondersteuning van de duurzame ontwikkeling van de 
aquacultuur in de Unie.

Aanbeveling 1 a)
De Commissie gaat akkoord met deze aanbeveling.

De Commissie zal zorgvuldig de redenen onderzoe-
ken voor de voorgestelde steun voor aquacultuur 
in de nieuwe operationele programma’s (OP’s) van 
het EFMZV, die naar verwachting in de tweede helft 
van 2014 worden ingediend. De Commissie zal ook 
zorgvuldig de samenhang onderzoeken tussen de 
maatregelen van het OP en de maatregelen die in het 
meerjarig nationaal strategisch plan voor aquacultuur 
staan aangekondigd.

De nieuwe EFMZV-programmerings- en toezicht-
mechanismen voorzien in het toepassen van meer 
realistische en passende doelstellingen en zullen ook 
de rapportage met nauwkeurige en vergelijkbare indi-
catoren betreffende de duurzame ontwikkeling van 
de aquacultuur in de EU vergemakkelijken.

5 Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de 
visserij (WTECV) — Economisch verslag van de prestaties van de 
aquacultuursector in de Europese Unie (WTECV 13-29). 2013. Bureau 
voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, EUR 26336, NL, 
GCO 86671, 383 blz.

Ondanks de moeilijkheden om de aquacultuurmaat-
regelen te beoordelen, zoals door de Rekenkamer is 
onderkend, erkent de Commissie dat het GVB in de 
periode tot 2013 geen duidelijk kader voor de ontwik-
keling van een duurzame aquacultuur heeft gebo-
den. Hier is rekening mee gehouden in het nieuwe 
gemeenschappelijk visserijbeleid en de strategische 
richtsnoeren voor de aquacultuur, die in 2013 werden 
goedgekeurd.

Het EVF-comité heeft het EVF-vademecum en talrijke 
adviesdocumenten uitgebracht. Bovendien vindt er 
regelmatig overleg met de lidstaten plaats door mid-
del van jaarlijkse evaluatiebijeenkomsten of het EVF-
comité. Op geen enkel moment tijdens de program-
meringsperiode heeft de Commissie feedback van de 
lidstaten gekregen die erop wees dat deze richtsnoe-
ren ontoereikend waren.

De Commissie erkent dat de verschillen in gegevens-
bronnen op EU-niveau grotendeels zullen worden 
weggewerkt dankzij de lopende herziening van het 
kader voor gegevensverzameling.

75
Deze aanbeveling is gericht aan de lidstaten.

De economische en financiële crisis had een belang-
rijk effect op de inzet van EVF-middelen voor de duur-
zame ontwikkeling van de aquacultuur in de Unie. De 
crisis belemmerde de verwezenlijking van doelstel-
lingen en verminderde de vraag naar innovatieve 
projecten, ten gunste van relatief minder risicovolle 
aquacultuurprojecten.

De Commissie erkent dat er sprake was van methodo-
logische tekortkomingen in de jaarlijkse rapportage 
van indicatoren door de lidstaten. Daarom voorziet 
het EFMZV in het gebruik van een beperkt aantal 
gemeenschappelijke, vergelijkbare indicatoren voor 
de beoordeling van de voortgang bij de uitvoering 
van het programma voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen.

76
De Commissie neemt kennis van de opmerking van 
de Rekenkamer, maar benadrukt dat de economi-
sche en financiële crisis de verwezenlijking van de 
doelstellingen voor groei en werkgelegenheid in de 
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Aanbeveling 1 c)
De Commissie gaat met deze aanbeveling akkoord.

In overeenstemming met de ex-antevoorwaarden 
betreffende het meerjarig nationaal strategisch plan 
voor de aquacultuur, zal de Commissie niet de ope-
rationele programma’s in het kader van EFMZV aan-
nemen, tenzij de lidstaten passende meerjarige natio-
nale strategische plannen voor de bevordering van 
duurzame aquacultuur hebben ingediend (indien van 
toepassing).

Een deel van deze aanbeveling moet aan de lidsta-
ten worden gericht, omdat het volgens het beginsel 
van gedeeld beheer aan de lidstaten is om samen-
hangende nationale strategieën voor de ontwikkeling 
van de aquacultuursector voor te bereiden en toe te 
passen. De Commissie kan geen sancties toepassen of 
inbreukprocedures instellen als lidstaten deze strate-
gieën niet voorbereiden of toepassen in overeenstem-
ming met de richtsnoeren van de Commissie.

Aanbeveling 1 d)
De Commissie gaat met deze aanbeveling akkoord.

Hoewel administratieve vereenvoudiging en ruimte-
lijke ordening in wezen bevoegdheden van de lidsta-
ten zijn, heeft de Commissie in de strategische richt-
snoeren voor de aquacultuur (COM(2013) 229 final) 
het gebrek aan ruimtelijke ordening en de noodzaak 
tot administratieve vereenvoudiging gesignaleerd als 
doelstellingen die dienen te worden nagestreefd. De 
Commissie zal de lidstaten ook aanmoedigen om de 
onlangs aangenomen richtlijn over maritieme ruimte-
lijke ordening toe te passen om de ontwikkeling van 
de aquacultuur te verbeteren.

Aanbeveling 1 b)
De Commissie gaat met deze aanbeveling akkoord 
en is van mening dat dit deel van de aanbeveling al 
grotendeels wordt uitgevoerd door middel van de vol-
gende richtsnoeren:

De Commissie heeft richtsnoeren voor de ontwik-
keling van een duurzame aquacultuur opgesteld,  
met inbegrip van relevante milieufactoren:  
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/
official_documents/com_2013_229_en.pdf

Ook heeft zij richtsnoeren opgesteld over hoe aan 
de ex-antevoorwaarden van het meerjarig nationaal 
strategisch plan voor de aquacultuur kan worden 
voldaan: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/
doc/10-guidance-emff-specific-eacs_en.pdf

De Commissie heeft een leidraad opgesteld, als 
bijlage bij de richtsnoeren over de ex-ante-eva-
luaties, over hoe de conclusies van de strategi-
sche milieubeoordelingen worden verwerkt in 
het ontwerp van hun operationele program-
ma’s: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/
doc/08-strategic-environmental-assessment_en.pdf

De Commissie heeft richtsnoeren ontwikkeld over 
de aard van de afwijkingen die zijn toegestaan op 
grond van artikel 9 van de vogelrichtlijn. Dit docu-
ment beoogt de belangrijkste begrippen uit artikel 9 
van de vogelrichtlijn te verduidelijken, voor zover deze 
betrekking hebben op het voorkomen van ernstige 
schade door aalscholvers of de bescherming van flora 
en fauna, en biedt praktisch advies over de toepassing 
van deze begrippen: http://ec.europa.eu/environment/
nature/cormorants/files/guidance_cormorants.pdf

Daarnaast ondersteunt de Commissie momenteel 
de ontwikkeling van specifieke richtsnoeren voor 
de uitvoering van de kaderrichtlijn water en de 
kaderrichtlijn mariene strategie (in voorbereiding). 
Alle documenten met betrekking tot dit project 
zijn beschikbaar op: https://circabc.europa.eu/w/
browse/4eda1116-2b76-4a0c-b4ed-b3ec2616b013. Dit 
project bouwt voort op de leidraad voor duurzame 
aquacultuur in het kader van het Natura 2000-net-
werk: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/docs/Aqua-N2000%20
guide.pdf
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en 4) ex-antevoorwaarden om ervoor te zorgen dat de 
maatregelen die gefinancierd worden in het kader van 
aquacultuur, stroken met het meerjarig nationaal stra-
tegisch plan inzake aquacultuur.

Aanbeveling 2 d)
Voor de periode 2014-2020 zal het EFMZV een ster-
kere resultaatgerichtheid bevorderen (gebruik van 
gemeenschappelijke resultaatindicatoren), met 
inbegrip van de toepassing van het prestatiekader 
(gebruik van gemeenschappelijke outputindicato-
ren), dan het voorgaande EVF. De EFMZV-verorde-
ning voorziet in een gedelegeerde handeling inzake 
gemeenschappelijke indicatoren.

Het nieuwe toezichtsysteem in het kader van het 
EFMZV zal uit de volgende elementen bestaan:

 — een databank op lidstaatniveau (Infosys), waarin 
informatie over elke concrete actie wordt opge-
slagen, volgens een gemeenschappelijke struc-
tuur en met gebruik van gemeenschappelijke 
indicatoren;

 — een verslag dat naar de Commissie wordt gezon-
den, met belangrijke geaggregeerde informatie. 
De informatie moet cumulatief zijn om trends bij 
de uitvoering weer te geven.

De gemeenschappelijke indicatoren van het EFMZV 
zullen dienen als basis voor toezicht en evaluatie en 
om de prestaties van de programma’s te beoorde-
len. Zij maken de aggregatie van gegevens op EU-
niveau mogelijk, zodat de vooruitgang kan worden 
gemeten  bij het bereiken van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie.

Aanbeveling 1 e)
De Commissie gaat met deze aanbeveling akkoord.

De Commissie benadrukt dat er sinds 1996 een wet-
telijk kader voor statistieken over de aquacultuurpro-
ductie (Verordening (EG) nr. 788/96, ingetrokken bij 
Verordening (EG) nr. 762/2008) is vastgesteld. De Com-
missie zal deze gegevenskwesties blijven behandelen 
in de daartoe aangewezen forums en processen, bij-
voorbeeld bij de uitbreiding van de verzameling van 
gegevens, in de context van het kader voor gegevens-
verzameling, naar zoetwateraquacultuur en harmoni-
satie van methodieken.

Aanbeveling 2
Deze aanbeveling (van punt a) tot d)) is uitsluitend 
gericht tot de lidstaten.

Aanbeveling 2 a)
Na het vaststellen van de strategische richtlijnen van 
de EU over aquacultuur in april 2013 zijn de lidstaten  
begonnen met het opstellen van hun meerjarige 
natio nale strategische plannen voor de bevordering 
van duurzame aquacultuur. De Commissie zal toezien 
op de uitvoering van deze plannen, waaronder de 
doelstellingen van de lidstaten en de maatregelen om 
deze te bereiken. Dit omvat met name de naleving 
van de ex-antevoorwaarden voor het meerjarig natio-
naal strategisch plan over aquacultuur, zonder welke 
de Commissie het operationele programma in het 
kader van EFMZV niet kan goedkeuren.

Aanbeveling 2 b)
De Commissie neemt kennis van deze aanbeveling, 
die het voornaamste aandachtspunt vormt voor de 
huidige initiatieven van de Commissie inzake mariene 
ruimtelijke ordening.

Aanbeveling 2 c)
De Commissie benadrukt dat het EFMZV een aantal 
nieuwe elementen bevat, ontworpen om de EFMZV-
financiering te concentreren op die projecten die het 
meest bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de 
aquacultuur en die het meeste rendement opleveren. 
Deze elementen zijn o.a.: 1) verbeterd toezichtsysteem 
met jaarlijkse verslaglegging over de maatregelen die 
worden gefinancierd; 2) vollediger jaarlijks uitvoe-
ringsverslag; 3) versterkte resultaatgerichtheid, met 
inbegrip van het nieuwe prestatiekader; 
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