Federatie van organisaties op het gebied van
visverwerking en visgroothandel

AIPCE-CEP stuurt brief over impact COVID-19 vissector naar
Brussel
De Visfederatie heeft, samen met andere leden van de Europese koepelorganisatie
AIPCE-CEP, een brief gestuurd waarin de impact van COVID-19 op de visverwerkende
industrie en visgroothandel wordt weergegeven. In deze brief worden ook verschillende
maatregelen voorgesteld om de impact voor onze sector zo veel mogelijk te beperken.

De brief geeft duidelijk weer wat voor impact COVID-19 heeft op onze sector. Zo staat onder andere
geschreven dat de aanvoer van verse vis stagneert, liquiditeitsproblemen ontstaan, werkgelegenheid
binnen bedrijven is afgenomen en er logistieke uitdagingen zijn voor vishandel binnen en buiten de
EU.
In de brief vragen we de Commissie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om ook wijzigingen in de huidige EMFZV verordening voor te stellen die gelden voor de
visverwerkende industrie en visgroothandel;
Wet- en regelgevingsprocedures en inwerkingtreding data te vertragen waar mogelijk;
Zorg te dragen voor optimaal vervoer voor zowel voedsel als verpakkingsmateriaal en het
organiseren van een gecentraliseerde coördinatie tussen de lidstaten;
Zorg te dragen dat er geen vertragingen zijn in de procedure voor het op de EU-lijst plaatsen
van bedrijven in derde landen die klaar zijn om visserijproducten te exporteren;
Voorrang te geven aan essentiële voedselcomponenten die uit niet-EU-landen worden
geïmporteerd;
Te overwegen te werken aan gerichte communicatie met consumenten om de curve van de
onnatuurlijke en tijdelijke toename van de vraag van diverse producten af te vlakken;
Zorg te dragen voor duidelijke, gestructureerde en tijdige informatie over de mogelijkheden
om grondstoffen te importeren onder speciale voorwaarde om de bedrijven zekerheid te
bieden en hen de tijd te geven zich voor te bereiden;
Zorg te dragen voor flexibiliteit/haalbare alternatieven voor verplichte arbeidseducatie;
Administratieve lasten zoveel mogelijk te verminderen / invoerprocedures meer flexibeler te
maken.
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De brief aan de Commissie, met meer informatie over bovengenoemde punten, is terug te vinden in
de bijlage van dit artikel.
Bijlage: AIPCE-CEP brief Commissie over impact COVID-19 sector
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