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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 29 april 1991

inzake een specifieke maatregel om de moeilijkheden in de wijtingvisserij in de
Noordzee te verhelpen
(Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

(91 /258/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Artikel 1

18 december 1986 inzake communautaire acties voor

1 . Hierbij wordt een specifieke maatregel vastgesteld
voor de gerichte visserij in de Noordzee op wijting voor
menselijke consumptie.

verbetering en aanpassing van de structuur van de visserij
en de aquicultuur ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3944/90 (2), inzonderheid op artikel 32,

2. De maatregel omvat twee fasen : fase I, d.w.z. de
periode van 1 maart tot en met 30 juni 1991 , en fase II,
d.w.z. de periode van 1 juli tot en met 31 december 1991 .

Overwegende dat de wijtingvisserij in de Noordzee
momenteel een gemengde visserij is, waarbij met name
ook kabeljauw en schelvis worden gevangen ;

Fase II van de maatregel wordt alleen uitgevoerd als fase I
met succes is afgesloten, hetgeen door de Commissie zal

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4028/86 van de Raad van

Overwegende dat een specifieke maatregel waarbij de
mogelijkheden voor gerichte visserij op wijting worden
onderzocht ten einde met name de bijvangst van kabel
jauw en schelvis te verminderen, daarom zou kunnen
bijdragen aan de totstandbrenging van het evenwicht
tussen de beschikbare visbestanden en de capaciteit van
de vissersvloot ;

Overwegende dat deze maatregel bedoeld is om de vangst
van wijting voor menselijke consumptie te bevorderen ;

Overwegende dat de van deze maatregel verwachte resul
taten zouden kunnen worden toegepast in de hele
Noordzee en een belangrijk element zouden kunnen zijn
voor de verdere uitwerking van het gemeenschappelijk
visserijbeleid ;

worden beoordeeld aan de hand van een door de Deense

autoriteiten uit te brengen verslag.

3.

Artikel 2

De Gemeenschap verleent financiële bijstand voor de bij
artikel 1 vastgestelde maatregel. De financiële bijstand
wordt verleend in de vorm van een kapitaalsubsidie van
hoogstens 70 % van de subsidiabele uitgaven voor fase I
en, indien fase II wordt uitgevoerd, hoogstens 60 % van
de subsidiabele uitgaven voor de fasen I en II. De totale
bijdrage zal niet groter zijn dan 594 510 ecu.
De financiële bijstand wordt slechts verleend, als wordt
voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in bijlage
II .

Overwegende dat deze maatregel onder de werkingssfeer
valt van titel X van Verordening (EEG) nr. 4028/86 ;
Overwegende dat de Gemeenschap financiële bijstand zou
moeten verlenen voor deze maatregel ;

Overwegende dat de algemene bepalingen inzake deze
maatregel en de voorwaarden waarop de Gemeenschap
financiële bijstand verleent, moeten worden vastgesteld ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maat
regel in overeenstemming is met het advies van het
Permanent Comité voor de visserijstructuur,

(') PB nr. L 376 van 31 . 12. 1986, blz. 7.
(2) PB nr. L 380 van 31 . 12. 1990, blz. 1 .

De details van deze actie zijn vermeld in bijlage I.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Denemar
ken.

Gedaan te Brussel, 29 april 1991 .
Voor de Commissie

Manuel MARÏN
Vice-Voorzitter
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BIJLAGE I

SPECIFIEKE MAATREGEL OM MOEILIJKHEDEN VAN DE WIJTINGVISSERIJ IN DE
NOORDZEE TE VERHELPEN
1 . Doel

Het verzamelen van gegevens over de mogelijkheid van gerichte wijtingvisserij voor menselijke consump
tie, ten einde met name de bijvangst van kabeljauw en schelvis te verminderen.

2. Gebied waar de maatregel wordt uitgevoerd
Noordzee.

3. Periode

De maatregel wordt uitgevoerd in twee fasen :
— fase 1 : 1 maart tot en met 30 juni 1991 ;
— fase II : 1 juli tot en met 31 december 1991 .
4. Geplande acties

a) Proefnemingen
Over een totaal van 390 visdagen zullen met netten van verschillende maaswijdte (90 mm, 70 mm en
32 mm) ongeveer 1 560 trekken worden gedaan .
b) Maatregelen
Deze specifieke maatregel omvat :
— dagtoeslagen per vaartuig,
— wijzigingen aan het vistuig,
— kosten van toezicht.

c) Toezicht
De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de uitvoering van de maatregel ligt bij het „Danish Insti
tute for Fisheries and Marine Research (Difmar)". Dit instituut zal hierbij instituten voor onderzoek van
de zee uit andere Lid-Staten inschakelen. Extra kosten hiervan worden niet gedragen door de
Gemeenschap.
Na afloop van fase I brengen de Deense autoriteiten de Commissie een verslag uit over de resultaten
van deze fase .

Als fase II wordt uitgevoerd, wordt aan de Commissie een eindverslag over de volledige maatregel
uitgebracht.
Na bestudering van het verslag, stelt de Commissie dit in het Permanent Comité voor de visserijstruc
tuur beschikbaar aan de andere Lid-Staten .

5. Financiële ramingen
Fase II

Fase I

(1 juli tot

(1 maart tot en met
30 juni 1991 )
Actie

Subsidia
bele

uitgaven

en met 31

Volledige maatregelen

december 1991 )

Bijstand van
de Gemeenschap

Subsidiabele

uitgaven

Subsidia
bele

uitgaven

Bijstand van
de Gemeenschap

ecu

ecu

%

ecu

ecu

ecu

%

1.

Compensatie voor vissers

380 375

266 262

70

380 375

760 750

456 450

60

2.

Wijziging van het vistuig

25 350

17 745

70

25 350

50 700

30 420

60

3.

Toezicht

3.1 .

Deelneming aan visreizen

69 725

48 807

70

69 725

139 450

83 670

60

I

3.2. Reiskosten
3.3 .

Analyse gegevens
Totaal

8 875

6 212

70

8 875

17 750

10 650

60

11 100

7 770

70

11 100

22 200

13 320

60

495 425

346 796

70

495 425

990 850

594 510

60
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BIJLAGE II

VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE BIJSTAND
1 . De in artikel 1 van deze beschikking bedoelde financiële bijstand, hierna „bijstand" te noemen,
wordt verleend voor de in bijlage I vermelde acties, hierna „acties" te noemen.
2. De nationale autoriteiten waarborgen de financiering van de niet subsidiabele uitgaven.

3. De bijstand wordt slechts verleend als de acties plaatsvinden binnen de in bijlage I vastgestelde
termijn .

4. De financiële bijstand wordt betaald na afloop van fase I en, indien van toepassing, na afloop van
fase II. In beide gevallen zal de betaling gebeuren na overlegging en controle en goedkeuring van
een gedetailleerde opgave van de gemaakte kosten.
5. De autoriteiten die de verantwoording hebben voor de acties, waarborgen dat alle nodige bewijs
stukken (dossiers, financiële documenten, enz.) beschikbaar zullen worden gehouden voor controle
door de Commissie.

6. In alle publiciteit over de acties moet duidelijk melding worden gemaakt van de financiële bijstand
van de Gemeenschap.
7. Als aan de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, kan de Commissie besluiten om de

bijstand te schorsen, te verminderen of in te trekken en kan zij eisen dat de reeds uitbetaalde
bedragen worden terugbetaald. Een dergelijk besluit kan alleen worden genomen nadat de betrok
kene de gelegenheid is gegeven om binnen een door de Commissie vastgestelde termijn zijn
opmerkingen te maken.
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