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VERORDENING (EG) Nr. 1448/1999 VAN DE RAAD
van 24 juni 1999
houdende overgangsmaatregelen voor het beheer van bepaalde takken van visser¶
in de Middellandse Zee en houdende w¶ziging van Verordening (EG) nr. 1626/94
degelĳke wetenschappelĳke gegevens, een definitieve oplossing voor het probleem kan vaststellen;

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1626/94 van de Raad van
27 juni 1994 houdende technische maatregelen voor de
instandhouding van de visbestanden in de Middellandse
Zee (1), inzonderheid op artikel 3, lid 1, en artikel 6, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie,
(1)

(2)

Overwegende dat in artikel 3, lid 1, en artikel 6, lid
1, van Verordening (EG) nr. 1626/94 technische
instandhoudingsmaatregelen
zĳn
vastgesteld
waarop tot en met 31 december 1998 voorwaardelĳke uitzonderingen golden;
Overwegende dat in bovengenoemde artikelen is
bepaald dat de Raad de datum waarop de geldigheidsduur van de uitzonderingen verstrĳkt, kan
wĳzigen naar aanleiding van een voorstel van de
Commissie dat is gebaseerd op wetenschappelĳke
gegevens waaruit blĳkt dat gebruik van de uitzonderingsbepalingen geen schadelĳke gevolgen heeft
voor de visbestanden;

(3)

Overwegende dat volgens bepaalde lidstaten beëindiging van de uitzonderingsperiode leidt tot verstoring van de visserĳactiviteit van talrĳke vissers in de
Middellandse Zee wier inkomen voor een groot
gedeelte afhankelĳk is van de mogelĳkheid om met
toepassing van de uitzonderingsbepalingen te
vissen;

(4)

Overwegende dat voorlopige wetenschappelĳke
gegevens die door bovenbedoelde lidstaten zĳn
verstrekt erop wĳzen dat verlenging van de geldigheidsduur van de uitzonderingsbepalingen weinig
consequenties zal hebben voor de visbestanden; dat
het echter wenselĳk is dat, voordat een definitief
besluit wordt genomen, de meest recente en volledige informatie, geanalyseerd door het Wetenschappelĳk, Technisch en Economisch Comité
voor de Visserĳ, beschikbaar is;

(6)

Overwegende dat, met het oog op de totstandbrenging van zo’n degelĳke wetenschappelĳke grondslag, gedetailleerde gegevens moeten worden verzameld over de effecten die de betrokken visserĳactiviteiten waarschĳnlĳk zullen hebben voor de visbestanden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1626/94 wordt als volgt gewĳzigd:
1. in artikel 3, lid 1, wordt „31 december 1998” vervangen
door „31 mei 2000”;
2. in artikel 6, lid 1, wordt „31 december 1998” vervangen
door „31 mei 2000”.
Artikel 2
1.
De lidstaten verzamelen en verstrekken aan de
Commissie vóór 1 februari 2000 alle beschikbare wetenschappelĳke informatie over het effect dat de visserĳ in
het kader van de uitzonderingsbepalingen van artikel 3,
lid 1, en artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1626/94
heeft voor de visbestanden. In deze informatie moeten
gegevens worden opgenomen over de kenmerken van de
vloot, de technische details van het gebruikte vistuig, en
de populatiedynamiek van de biota waarvoor de
betrokken visserĳ waarschĳnlĳk gevolgen zal hebben.
2.
Op grond van alle relevante wetenschappelĳke gegevens dient de Commissie vóór 16 april 2000 bĳ de Raad
een voorstel in waarin wordt bepaald of de in lid 1
bedoelde visserĳ mag worden voortgezet en welke technische voorwaarden daarvoor moeten gelden. De Raad
neemt uiterlĳk op 31 mei 2000 met gekwalificeerde
meerderheid een besluit over dat voorstel.
Artikel 3

(5)

Overwegende dat het daarom dienstig is om
tĳdelĳk een verlenging van de betrokken visserĳactiviteiten toe te staan totdat de Raad, op grond van

(1) PB L 171 van 6.7.1994, blz. 1. Verordening gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 782/98 (PB L 113 van 15.4.1998, blz. 6).

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 januari 1999.
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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
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