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VERORDENING (EG) Nr. 1447/1999 VAN DE RAAD
van 24 juni 1999
tot vaststelling van een l¶st van gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op
de voorschriften van het gemeenschappel¶k visser¶beleid
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
(1)

(2)

(3)

Overwegende dat de Raad volgens artikel 31, lid 2
bis, van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de
Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een
controleregeling voor het gemeenschappelĳk visserĳbeleid (3), op grond van artikel 37 van het Verdrag
een lĳst van gedragingen mag vaststellen die een
ernstige inbreuk vormen op de voorschriften van
het gemeenschappelĳk visserĳbeleid;
Overwegende dat de lidstaten, teneinde de transparantie in het gemeenschappelĳk visserĳbeleid te
verbeteren, de Commissie informatie moeten
verstrekken over de gevallen van dergelĳke gedragingen en de door de lidstaten genomen maatregelen;
Overwegende dat artikel 37 van Verordening (EEG)
nr. 2847/93 voorziet in de bescherming van
bepaalde persoonsgegevens in het kader van de
controleregeling voor het gemeenschappelĳk visserĳbeleid;

(4)

Overwegende dat genoemde lĳst moet stroken met
soortgelĳke bepalingen die zĳn aangenomen door
internationale visserĳorganisaties;

(5)

Overwegende dat het passend is dat voor bepaalde
in deze verordening neergelegde maatregelen gedetailleerde toepassingsvoorschriften worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de in
artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2847/93 bedoelde
voorschriften van het gemeenschappelĳke visserĳbeleid,
zĳn vermeld in de bĳlage.
Artikel 2
1.
De lidstaten brengen de Commissie op gezette
tĳden op de hoogte van de gevallen waarin een van de in
artikel 1 bedoelde gedragingen zĳn geconstateerd; zĳ
verstrekken haar alle informatie over de naar aanleiding
daarvan door de bestuurlĳke en/of gerechtelĳke autoriteiten genomen maatregelen.
2.
De Commissie stelt de informatie die zĳ op grond
van lid 1 ontvangen heeft, ter beschikking van het Europees Parlement, de Raad en het Raadgevend Comité voor
de visserĳ.
3.
De uit hoofde van lid 1 verstrekte en uit hoofde van
lid 2 ter beschikking gestelde informatie wordt behandeld
overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EEG) nr.
2847/93.
4.
De gedetailleerde voorschriften voor de toepassing
van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure
van artikel 36 van Verordening (EEG) nr. 2847/93.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Luxemburg, 24 juni 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
J. TRITTIN

(1) PB C 105 van 15.4.1999, blz. 3.
(2) Advies uitgebracht op 4 mei 1999 (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).
(3) PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2846/98 (PB L 358 van
31.12.1998, blz. 5).
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BöLAGE
LöST VAN GEDRAGINGEN DIE EEN ERNSTIGE INBREUK VORMEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELöK VISSERöBELEID
A. Overtredingen met betrekking tot de samenwerking met de controleautoriteiten
 Obstructie van de werkzaamheden van de visserĳ-inspecteurs bĳ het uitvoeren van hun taak van
controle op de naleving van de geldende communautaire regels.
 Vervalsing, verhulling, vernietiging of manipulatie van bewĳsstukken die zouden kunnen worden
gebruikt in het kader van een gerechtelĳk onderzoek of van een gerechtelĳke procedure.
B. Overtreding met betrekking tot de samenwerking met de waarnemers
 Obstructie van de werkzaamheden van de waarnemers bĳ het uitvoeren van hun in de Gemeenschapswetgeving neergelegde taak, namelĳk de naleving van de geldende communautaire regels na te gaan.
C. Overtreding met betrekking tot de voorwaarden voor de uitoefening van de visser¶
 Uitoefening van de visserĳ zonder visvergunning, visdocument of een andere toestemming die voor de
uitoefening van de visserĳ vereist is en afgegeven wordt door de vlaggenlidstaat of door de Commissie.
 Uitoefening van de visserĳ met een van bovenvermelde documenten waarvan de inhoud vervalst is.
 Vervalsen, verwĳderen of verhullen van de identificatietekenen van het vissersvaartuig.
D. Overtredingen met betrekking tot de uitoefening van de visser¶activiteit
 Het gebruiken of aan boord houden van verboden vistuig of van voorzieningen aan netten waardoor de
selectiviteit daarvan wordt verkleind.
 Het gebruiken van verboden visserĳmethoden.
 Het niet vastsjorren of opbergen van vistuig waarvan het gebruik in een bepaald visserĳgebied verboden
is.
 Het gericht vissen op, of aan boord houden van specifieke soorten waarvoor een moratorium of een
vangstverbod is ingesteld.
 Ongeoorloofde visserĳ in een bepaald gebied en/of tĳdens een bepaalde periode.
 Overtreding van de voorschriften betreffende de minimummaten.
 Overtreding van de voorschriften en procedures betreffende het overladen en de visserĳactiviteit met
twee of meer vaartuigen samen.
E. Overtredingen met betrekking tot de controlemiddelen
 Vervalsing of niet-registratie van de gegevens in logboeken, aanvoeraangiften, verkoopdocumenten,
overnameverklaringen en vervoersdocumenten of het niet in bezit hebben of overleggen van deze
documenten.
 Ingrĳpen in het satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen.
 Opzettelĳke overtreding van de communautaire voorschriften betreffende de melding van de verplaatsingen van de vissersvaartuigen via telecommunicatieapparatuur, alsmede van de gegevens betreffende
de vangsten aan boord.
 Overtreding door de kapitein van een vissersvaartuig van een derde land of door zĳn vertegenwoordiger, van de toepasselĳke controlevoorschriften bĳ het opereren in de communautaire wateren.
F. Overtredingen met betrekking tot de afzet van de visser¶producten
 Het lossen van visserĳproducten zonder de communautaire voorschriften inzake controle en naleving
in acht te nemen.
 Het opslaan, verwerken, te koop aanbieden en vervoeren van visserĳproducten die niet voldoen aan de
geldende handelsnormen, met name die met betrekking tot de minimummaat.
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