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AFKORTINGEN
BT

brutotonnage

EFCA

Europees Bureau voor visserijcontrole (European Fisheries Control
Agency)

ERS

elektronisch meldsysteem voor visserijactiviteiten

EU

Europese Unie

FAO

Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties

FIDES

informatiesysteem voor de uitwisseling van visserijgegevens (Fisheries
Information Data Exchange System)

GFCM

Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (General
Fisheries Commission for the Mediterranean)

GVB

gemeenschappelijk visserijbeleid

kW

kilowatt aan motorvermogen

ROVB

regionale organisatie voor visserijbeheer

TAC

totale toegestane vangst (Total Allowable Catch)

VCC

visserijcontrolecentrum

VMS

satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen (Vessels Monitoring System)
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
DG MARE: directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij.
Eurostat: Bureau voor de statistiek van de Europese Unie.
EU-vlootregister: door de Commissie bijgehouden register met informatie over alle
Unievissersvaartuigen.
Kleine vaartuigen: alleen in dit verslag vaartuigen van minder dan 15 meter lang.
Nationaal vlootregister: register dat elke lidstaat bijhoudt van alle vissersvaartuigen die zijn vlag
voeren.
Regionale organisaties voor visserijbeheer: een subregionale, regionale of soortgelijke organisatie
met de onder internationaal recht erkende bevoegdheid om instandhoudings- en
beheersmaatregelen vast te stellen voor levende mariene hulpbronnen waarvoor zij
verantwoordelijkheid draagt op grond van het verdrag of de overeenkomst waarbij zij is opgericht.
Satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen: een satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen dat
visserijautoriteiten (visserijcontrolecentrum) regelmatig van informatie voorziet over de locatie,
koers en snelheid van vaartuigen.
Systeem voor elektronische inspectierapportage: door het EFCA ontwikkeld systeem waarmee de
lidstaten inspectierapportagegegevens kunnen delen.
Vangstcapaciteit: de vangstcapaciteit is de hoeveelheid vis die kan worden gevangen in een
bepaalde tijdsperiode door een vaartuig of een vloot indien deze volledig wordt benut, waarbij
rekening wordt gehouden met de situatie van de visbestanden. In het kader van het GVB wordt deze
gemeten als tonnage van een vaartuig in BT (brutotonnage) en het vermogen ervan in kW (kilowatt),
zoals gedefinieerd in de artikelen 4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 2930/86 van de Raad 1.
Vismachtiging: een officieel document dat, in combinatie met de visvergunning, een
Unievissersvaartuig het recht geeft om onder specifieke voorwaarden specifieke visserijactiviteiten te

1

Verordening (EEG) nr. 2930/86 van de Raad van 22 september 1986 houdende definities van de
kenmerken van vissersvaartuigen (PB L 274 van 25.9.1986, blz. 1).
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verrichten gedurende een bepaalde periode, in een bepaald gebied of binnen een bepaalde
visserijtak.
Visserijcontrolecentrum: een operationeel centrum dat door een vlaggenlidstaat is opgericht en dat
beschikt over computerapparatuur en -programmatuur waarmee gegevens automatisch kunnen
worden ontvangen, verwerkt en elektronisch worden doorgestuurd.
Visserij-inspanning: product van de capaciteit en activiteiten van een vaartuig; voor een groep
vissersvaartuigen is dit de som van de visserij-inspanning van alle vaartuigen in de groep.
Visvergunning: een officieel document dat de houder ervan het in nationale bepalingen omschreven
recht geeft om een bepaalde vangstcapaciteit te gebruiken voor de commerciële exploitatie van
levende aquatische hulpbronnen. Een visvergunning bevat minimumvoorwaarden met betrekking tot
de identificatie, de technische kenmerken en de uitrusting van een Unievissersvaartuig.
Vlaggenstaat: het land waar een vaartuig staat ingeschreven.
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SAMENVATTING
I.

Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) heeft tot doel de duurzaamheid van

visbestanden en de visserijsector op de lange termijn te waarborgen. Bij veel visbestanden is
nog steeds sprake van overbevissing, dus zijn er verdere inspanningen nodig om
visserijtakken doeltreffend te beheren. Daarom omvat het GVB maatregelen om de
capaciteit van de vissersvloot te beperken en om visserijtakken te beheren door limieten te
stellen aan vangsten (zoals quota) en aan visserijactiviteiten (zoals limieten aan de visserijinspanning of technische voorschriften voor bepaalde visserijtakken). Het succes van het
GVB is afhankelijk van de opzet en toepassing van een doeltreffend controlesysteem. Het
controlesysteem van het GVB werd in 2009 voor het laatst hervormd om de ernstige
tekortkomingen die het destijds vertoonde en die werden geïdentificeerd in Speciaal verslag
nr. 7/2007 van de Rekenkamer, te verhelpen.
II.

Het doel van onze controle was de volgende vraag te beantwoorden: “Beschikt de EU

over een doeltreffend visserijcontrolesysteem?”
III. Sinds onze controle in 2007 en de herziening van de controleverordening hebben de
lidstaten en de Commissie op een aantal gebieden vooruitgang geboekt. Toch stelden we
vast dat de Europese Unie vanwege ernstige tekortkomingen op de meeste gecontroleerde
gebieden, nog niet beschikte over een voldoende doeltreffend systeem voor
visserijcontroles om bij te dragen tot het succes van het GVB. De lidstaten hadden de
visserijcontroleverordening nog niet volledig uitgevoerd en enkele bepalingen van de
verordening zouden moeten worden gewijzigd om de lidstaten in staat te stellen
visserijactiviteiten doeltreffend te controleren.
IV. De door ons bezochte lidstaten verifieerden niet voldoende of de capaciteit van hun
vloot en de informatie over de vaartuigen in het vlootregister juist was. Hoewel de
controleverordening specifiek voorziet in regels inzake de verificaties van documentatie en
fysieke verificaties met betrekking tot motorvermogen, is dit niet het geval voor verificaties
van de brutotonnage. We merkten op dat de vier door ons bezochte lidstaten de tonnage
van hun vissersvaartuigen niet verifieerden en dat twee van hen de vereiste controles van
het motorvermogen nog niet hadden verricht. Daarnaast constateerden we een aanzienlijk
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aantal verschillen tussen de vaartuiggegevens in het vlootregister en die in de
ondersteunende documentatie.
V. We stelden vast dat de onderzochte lidstaten de visserijbeheersmaatregelen in het
algemeen adequaat uitvoerden. De satellietvolgsystemen voor vissersvaartuigen (VMS) van
de lidstaten waarbij satellietvolgtechnologie werd toegepast, leverden belangrijke
informatie voor het monitoren en controleren van visserijactiviteiten. Als gevolg van de
toepassing van de voorschriften van de controleverordening werd echter 89 % van de EUvloot niet door VMS gemonitord, wat in bepaalde visserijtakken en voor bepaalde soorten
een belemmering vormde voor doeltreffend visserijbeheer.
VI. De door ons bezochte lidstaten beheerden de benutting van de aan hen toegekende
visquota goed. Wanneer de autoriteiten van de lidstaten producentenorganisaties echter
toestonden om de quotaverdeling te beheren, wisten ze niet altijd welke criteria werden
gebruikt om de quota onder alle begunstigden te verdelen. Door dit gebrek aan
transparantie is het lastig voor de lidstaten te weten wie de daadwerkelijke begunstigden
van vangstmogelijkheden zijn en dus alle potentieel nadelige gevolgen voor het milieu en de
plaatselijke economieën te beoordelen, en om zo nodig de noodzakelijke corrigerende
maatregelen te nemen. Bovendien vergroot dit gebrek aan transparantie het risico dat
specifieke belangen van bepaalde economische actoren bevoordeeld worden ten koste van
anderen. Het was moeilijk te monitoren of de visserijbeheersmaatregelen in acht werden
genomen, met name in het geval van vaartuigen die niet verbonden waren met
satellietvolgsystemen. We hebben echter voorbeelden van goede praktijken gezien waarbij
beroepsorganisaties van de visserijsector hun leden verplichtten om bijkomende, gerichtere
instandhoudingsmaatregelen na te leven dan die welke waren vereist in het kader van het
gemeenschappelijk visserijbeleid.
VII. Gegevens over visserijactiviteiten die waren verzameld in het kader van de
controleverordening waren niet volledig en betrouwbaar genoeg. Vangstgegevens voor
vaartuigen waarvoor aangifte op papier werd gedaan, die een aanzienlijk aandeel van de EUvloot vormen, waren onvolledig en vaak onjuist ingevoerd in de databases van de lidstaten.
Er waren aanzienlijke verschillen tussen de opgegeven aanlandingen van vis en de
daaropvolgende registratie van de eerste verkoop. Bij twee van de vier bezochte lidstaten
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vond er te weinig uitwisseling en tracering van informatie over de activiteiten van vaartuigen
in andere lidstaten plaats. De processen voor gegevensvalidatie van de lidstaten schoten
tekort. Daarnaast waren er aanzienlijke verschillen tussen alle door de lidstaten ingevoerde
vangstgegevens en de gegevens waarover de Commissie beschikte. Op grond van de
controleverordening moeten de lidstaten geaggregeerde vangstgegevens per visbestand
indienen. Het feit dat de rapportage geen gedetailleerde informatie over het visgebied, de
grootte van de vaartuigen en het vistuig hoeft te omvatten, beperkt echter de
mogelijkheden om de Europese vlootactiviteit tot in detail te analyseren.
VIII. In het algemeen planden en verrichtten de door ons bezochte lidstaten hun visserijinspecties goed. Het feit dat informatie over vaartuigen niet realtime toegankelijk is voor
inspecteurs maakte de inspecties echter minder doeltreffend. De lidstaten hadden
gestandaardiseerde inspectieprocedures, maar we troffen gevallen aan waarin de
beschikbare rapportageformulieren niet door inspecteurs waren gebruikt. De
inspectieresultaten werden niet altijd correct weergegeven in de nationale databases. Ook
constateerden we dat de toegepaste sancties niet altijd een afschrikkende werking hadden.
Het puntensysteem, een van de belangrijkste vernieuwingen van de huidige
controleverordening, dat ervoor moet zorgen dat visserijexploitanten gelijk worden
behandeld, werd in zeer uiteenlopende mate toegepast in de door ons bezochte lidstaten,
en zelfs binnen dezelfde lidstaat. Ten slotte bestaat er momenteel geen Europees register
van inbreuken en sancties, dat het mogelijk zou maken beter follow-up te geven aan
toegekende punten, effectievere risicoanalyses te maken en de transparantie tussen
lidstaten te verbeteren.
IX. We doen een aantal aanbevelingen aan de Commissie en de lidstaten ter verbetering
van de betrouwbaarheid van de informatie over vissersvloten, het monitoren van
maatregelen inzake visserijbeheer, de betrouwbaarheid van visserijgegevens, inspecties en
sancties.
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INLEIDING
Het gemeenschappelijk visserijbeleid
1.

Het belangrijkste doel van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), dat voor het

laatst werd herzien in 2013, is ervoor te zorgen dat de visserijsector en de aquacultuursector
op de lange termijn zowel milieuvriendelijk als economisch en maatschappelijk duurzaam
zijn. Dit is een uitdaging omdat in het verleden bepaalde visbestanden in wateren van de
Europese Unie teruggelopen zijn vanwege overbevissing. Daarom wordt met het GVB
beoogd om de druk op visbestanden te verminderen door een voorzorgsbenadering te
hanteren 2 en vangstlimieten vast te stellen op basis van de beste wetenschappelijke
informatie over visbestanden die beschikbaar is; een ander doel is de vlootcapaciteit en de
beschikbare visbestanden met elkaar in evenwicht te brengen. Om die reden heeft de EU
een limiet gesteld aan de Europese vlootcapaciteit, die in evenwicht moet zijn met de
beschikbare vangstmogelijkheden in de loop van de tijd (zie tekstvak 1); tevens heeft zij
visserijbeheersmaatregelen vastgesteld om de duurzaamheid van de visserijsector te
waarborgen.
Tekstvak 1 – Het zoeken naar een evenwicht tussen vlootcapaciteit en vangstmogelijkheden
De EU beoogt een duurzaam evenwicht te bereiken tussen de capaciteit van vissersvloten en de
vangstmogelijkheden. In het GVB is een capaciteitsmaximum voor de visservloot van elke lidstaat
vastgelegd, zowel in motorvermogen (kilowatts (kW)) als in brutotonnage (BT). Er worden alleen
nieuwe vissersvaartuigen tot de vloot toegelaten nadat dezelfde vlootcapaciteit (in kW en BT) uit de
vloot is verwijderd. De lidstaten houden informatie over hun vloot bij in hun vlootregister.
De lidstaten moeten maatregelen nemen om de vangstcapaciteit van hun vloot op termijn aan te
passen aan hun vangstmogelijkheden. Visserijvergunningen, met informatie over capaciteit en

2

Artikel 4, lid 8, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van
11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid (PB L 354 van 28.12.2013,
blz. 22). “voorzorgsbenadering van het visserijbeheer”; benadering als bedoeld in artikel 6 van
de VN-overeenkomst over visbestanden waarbij het ontbreken van adequaat wetenschappelijk
advies niet als reden mag worden aangevoerd om beheersmaatregelen voor de instandhouding
van de doelsoorten, de geassocieerde of afhankelijke soorten en de niet-doelsoorten en hun
omgeving, uit te stellen of achterwege te laten.
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vistuig, zijn een van de belangrijkste instrumenten om de capaciteit te beheren. Indien er
vlootsegmenten met overcapaciteit zijn, moeten de lidstaten een actieplan uitvoeren om de
capaciteit tot het juiste niveau terug te brengen.
De lidstaten brengen jaarlijks verslag uit van hun inspanningen om de vangstcapaciteit en
vangstmogelijkheden met elkaar in evenwicht te brengen. In deze verslagen wordt een door de
Commissie vastgestelde reeks biologische, economische en op vaartuigen gebaseerde indicatoren
gebruikt. Ze worden naar de Commissie gestuurd en geëvalueerd door het Wetenschappelijk,
Technisch en Economisch Comité voor de visserij. De Commissie stelt jaarlijks een samenvattend
verslag op voor het Europees Parlement en de Raad na bestudering van de verslagen van de lidstaten
en de analyse van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij.

2.

Desondanks blijkt uit het meest recente wetenschappelijke advies dat er bij veel

visbestanden ondanks enige verbeteringen nog steeds sprake is van overbevissing, met
name bij bestanden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Figuur 1 geeft per zeebekken
de toestand van de verschillende visbestanden weer.
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Figuur 1 – Toestand van geëvalueerde visbestanden in regionale zeeën in Europa met
betrekking tot een goede milieutoestand1

Aantal geëvalueerde bestanden X

X

Bestanden met vissterfte en reproductievermogen die een goede milieutoestand (GES, Good Environmental
Status) waarborgen
Bestanden met reproductievermogen dat GES waarborgt
Bestanden met vissterfte die GES waarborgt
Bestanden zonder GES

(1) Een goede milieutoestand betekent dat de verschillende wijzen waarop mariene hulpbronnen
worden gebruikt, duurzaam zijn, zodat ze behouden kunnen blijven voor toekomstige generaties.
Bron: Update van 2016 van de website van het Europees Milieuagentschap (gegevens aangeleverd
door de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee fvoor het noordoostelijk deel van de
Atlantische Oceaan en door het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij
voor de Middellandse en Zwarte Zee).

3.

De beheersmaatregelen die de Europese Unie heeft vastgesteld, kunnen in twee

hoofdcategorieën worden onderverdeeld (zie tekstvak 2):
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-

outputcontrolemaatregelen, die voornamelijk het beperken van de hoeveelheid
vangsten van een bepaalde visserijtak omvatten, met name door middel van de totale
toegestane vangsten (TAC’s, total allowable catches) en quota.

-

inputcontrolemaatregelen, die de gebruikte visserijmethoden betreffen en regels
omvatten over de activiteiten van de vloot, zoals beperkingen van de toegang van
vissersvaartuigen tot bepaalde wateren, controles op de visserij-inspanning om de
vangstcapaciteit en het gebruik van vaartuigen te reguleren, en technische maatregelen
met betrekking tot het gebruik van vistuig en de tijdsperioden en geografische gebieden
waarin mag worden gevist.

Tekstvak 2 – Belangrijkste visserijbeheersmaatregelen
1. Outputcontrolemaatregelen
TAC’s en quota
TAC’s of vangstmogelijkheden (uitgedrukt in tonnen of aantallen) zijn de maximale hoeveelheden vis
die door een specifieke visserijtak in een bepaald gebied en gedurende een bepaalde periode mogen
worden gevangen. In de EU zijn voor de meeste commerciële visbestanden TAC’s vastgelegd. De
Commissie stelt jaarlijks de voorstellen daarvoor op (voor diepzeebestanden om de twee jaar) op
basis van wetenschappelijk advies van adviesorganen. Dit kunnen nationale onderzoeksinstituten,
het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij en de Internationale Raad
voor het onderzoek van de zee zijn. Voor visbestanden die gedeeld en gezamenlijk beheerd worden
met landen buiten de EU, worden de TAC’s overeengekomen met deze niet-EU-landen.
De TAC-voorstellen van de Commissie worden door verschillende commissies besproken en
vervolgens ook jaarlijks in december door de Raad van visserijministers tijdens de visserijraad. De
Raad van Ministers stelt voor iedere soort en elk gebied de TAC vast voor het volgende jaar en neemt
daarbij niet altijd de voorstellen van de Commissie over.
De TAC’s zijn verdeeld in nationale quota aan de hand van een schaal die in 1983 werd opgesteld en
in de loop van de tijd is bijgewerkt al naargelang er nieuwe lidstaten toetraden tot de Europese Unie.
Deze quota kunnen echter in de loop van het jaar worden uitgewisseld tussen lidstaten. Quota
kunnen vergezeld gaan van aanvullende maatregelen om visperioden, het gebruik van bepaalde
soorten vistuig of de toegang tot bepaalde visgebieden te beperken.
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2. Inputcontrolemaatregelen
Visserij-inspanning
Het beheer van de visserij-inspanning bestaat uit een combinatie van het beperken van de
vlootcapaciteit en de hoeveelheid tijd die de vloot op zee mag doorbrengen. De EU definieert de
visserij-inspanning als vlootcapaciteit [tonnage (BT) plus motorvermogen (kW)] x aantal dagen op
zee. Voor iedere visserijtak wordt een aanpak op maat gehanteerd, waarbij rekening wordt
gehouden met het type vistuig dat wordt gebruikt en de belangrijkste soorten die worden gevangen.
Beperkingen van de visserij-inspanning worden doorgaans samen met TAC’s toegepast. Voorbeelden
van beperkingen van de visserij-inspanning zijn te vinden in het beheersplan voor tong- en
scholbestanden in de Noordzee, in de visserijvoorschriften voor de westelijke wateren of in de
beheersplannen voor de Middellandse Zee.
Technische maatregelen
Technische maatregelen omvatten een reeks voorschriften waarin is vastgelegd welk vistuig mag
worden gebruikt en waar en wanneer vissers mogen vissen. Ze betreffen het ontwerp en de
gebruiksspecificaties van vistuig, de minimale maaswijdten voor netten, de vereisten voor selectief
vistuig om bijvangsten te verminderen (waarbij ongewilde of niet-beoogde soorten worden
gevangen) en gesloten visgebieden en -seizoenen.
Om deze maatregelen inzake visserijbeheer uit te voeren, te monitoren en te handhaven, kunnen de
lidstaten instrumenten gebruiken zoals visvergunningen en vismachtigingen, vlootregisters,
vaartuigdetectiesystemen (VMS) en visserijcontrolecentra (VCC) (zie woordenlijst), vangst- en
aanlandingsinformatie voor vaartuigen die hun vlag voeren, inspectieactiviteiten en zo nodig
sancties.
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Verificatie van de maaswijdte van visnetten

Bron: Europese Rekenkamer.

Het GVB-controlesysteem
4.

Indien het GVB de duurzaamheid van visbestanden en de visserijsector moet

waarborgen, is een doeltreffend controlesysteem van de GVB-maatregelen inzake vloot- en
visserijbeheer van essentieel belang. Dit omvat controles van de capaciteit en activiteiten
van de vloot, en van de inachtneming van beheersmaatregelen, alsmede
handhavingsmaatregelen in gevallen waarin inbreuken worden ontdekt, en waar nodig
sancties. Bovendien is er een kader nodig om ervoor te zorgen dat vloot- en vangstgegevens
betrouwbaar zijn, zowel om passende maatregelen inzake visserijbeheer te kunnen nemen
als om de wetenschappelijke verslagen te onderbouwen.
5.

Hoewel het GVB al in de jaren zeventig in werking is getreden, dateren de eerste

controlesystemen uit de jaren negentig. Ze schoten echter tekort om de naleving van het
GVB te waarborgen. In 2007 heeft de Rekenkamer verslag uitgebracht over deze
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problemen 3. Naar aanleiding van ons verslag werden in 2009 de controleverordening van de
Raad en in 2011 de uitvoeringsbepalingen van de Commissie 4 vastgesteld, op grond waarvan
het GVB-controlesysteem grondig werd hervormd.
6.

Op grond van de controleverordening zijn de lidstaten verantwoordelijk voor controles

en moeten zij passende middelen toewijzen en de noodzakelijke structuren opzetten om
controles uit te voeren in de gehele productieketen. Er zijn specifieke voorschriften voor de
controle van vissersvloten, de inachtneming van beheersmaatregelen, rapportagevereisten,
inspecties en sancties. Belangrijke instrumenten voor vlootbeheer omvatten het
vlootregister (waarin alle kenmerken van vissersvaartuigen, visvergunningen,
vismachtigingen, enz. zijn opgenomen) en satellietvolgsystemen om de positie van
vaartuigen te monitoren.
7.

De rapportagevereisten voor vaartuigen hangen af van de grootte van het vaartuig en

lopen uiteen van “geen rapportagevereisten” voor vaartuigen van minder dan 10 meter lang
tot elektronische-rapportagevereisten voor grotere vaartuigen (zie bijlage I voor verdere
informatie). Figuur 2 geeft de samenstelling van de EU-vloot weer.
-

Vaartuigen van minder dan 10 meter lang hoeven hun visserijactiviteiten niet te
registreren;

3

Speciaal verslag nr. 7/2007 over de controle-, inspectie- en sanctiesystemen betreffende de
voorschriften in verband met de instandhouding van de communautaire visbestanden (PB C 317
van 28.12.2007, blz. 1).

4

Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een
communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk
visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG)
nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005,
(EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG)
nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2847/93,
(EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1).
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie van 8 april 2011 houdende
bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad tot vaststelling
van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het
gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (PB L 112 van 30.4.2011, blz. 1).
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-

vaartuigen tussen 10 en 12 meter lang zijn verplicht op papier gegevens over
vangsten en aanlandingen te verstrekken;

-

vaartuigen van meer dan 12 meter lang zijn verplicht elektronische gegevens over
vangsten en aanlandingen in te dienen. Vaartuigen tussen 12 en 15 meter lang
kunnen echter van elektronische rapportage worden vrijgesteld.

Figuur 2 – Samenstelling van de EU-vloot per lengtecategorie

10%
5%
vaartuigen <10 meter lang

7%

>=10<12 meter lang
>=12<15 meter lang
>=15 meter lang
79%

Bron: Europees vlootregister (84 280 vissersvaartuigen op 31.12.2015).

8.

De toepassing van het controlesysteem moet worden gewaarborgd door toezichts- en

inspectieactiviteiten. In het geval van niet-naleving bepaalt de controleverordening dat de
lidstaten doeltreffende, proportionele en afschrikkende sancties opleggen. Elke lidstaat
besluit welke sancties hij oplegt, in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. Om te
waarborgen dat de toepassing van sancties eerlijk verloopt, zijn de lidstaten sinds 2012
verplicht om een systeem met strafpunten in te voeren voor houders van visvergunningen
en voor kapiteins van vissersvaartuigen. Deze punten worden toegekend in het geval van
ernstige inbreuken op de regels die van toepassing zijn op het GVB. Indien er verschillende
ernstige overtredingen worden vastgesteld, kunnen de gecumuleerde punten ertoe leiden
dat de visvergunning wordt opgeschort en uiteindelijk wordt ingetrokken en dat de
betrokkene niet langer in aanmerking komt voor financiering uit het Europees Fonds voor
maritieme zaken en visserij.
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De rol van de Commissie en van het Europees Bureau voor visserijcontrole
9.

De Commissie monitort de algehele uitvoering van het GVB door de lidstaten. Zij

ontvangt relevante gegevens van de lidstaten, met name over vangsten, het gebruik van
quota, de visserij-inspanning en de capaciteit van de vissersvloot. De Commissie kan ook
controles en inspecties uitvoeren, en deelnemen aan nationale inspecties.
10. Wanneer de Commissie merkt dat de nationale autoriteiten de visserijregels niet naar
behoren handhaven, probeert zij het probleem eerst in overleg op te lossen. Zij kan de
activiteiten van een visserijtak stopzetten tot het probleem is opgelost. De Commissie kan
ook een met de nationale autoriteiten overeengekomen actieplan vaststellen om de situatie
te verbeteren. Wanneer de lidstaat geen adequate maatregelen treft, kan de Commissie een
inbreukprocedure inleiden tegen de desbetreffende lidstaat.
11. Het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) helpt ervoor te zorgen dat de GVBregels doeltreffend en uniform worden toegepast via de operationele coördinatie van de
controle- en inspectieactiviteiten van de lidstaten. Het EFCA is ook verantwoordelijk voor het
coördineren van gemeenschappelijke controles en inspecties door de lidstaten 5. Deze
specifieke aspecten werden echter niet geanalyseerd tijdens de controle.
REIKWIJDTE EN AANPAK VAN DE CONTROLE
12. We richtten ons op de toereikendheid van de belangrijkste voorschriften van de
visserijcontroleverordening en de uitvoering daarvan door de lidstaten die we hebben
bezocht. We wilden de volgende algemene controlevraag beantwoorden: “Beschikt de EU
over doeltreffende visserijcontrolesystemen?” Deze centrale controlevraag werd
onderverdeeld in de volgende subvragen:
a)

Beschikken de lidstaten over betrouwbare informatie betreffende de kenmerken van hun
vloot? Om deze vraag te beantwoorden, hebben we onderzocht hoe de lidstaten de

5

De gemeenschappelijke controles worden georganiseerd in het kader van plannen voor
gezamenlijke inzet (JDP’s, Joint Deployment Plans) voor specifieke controle- en
inspectieprogramma’s.
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onderdelen van de vlootcapaciteit controleerden (namelijk kW en BT) en of ze het
vlootregister regelmatig bijwerkten.
b)

Worden de maatregelen inzake visserijbeheer goed uitgevoerd? In het kader van deze
subvraag hebben we onderzocht hoe de lidstaten satellietvolgsystemen aanwendden en
hoe ze visquota, visserij-inspanningsregelingen en technische maatregelen beheerden.
Bij ons onderzoek hebben we ons niet gericht op specifieke visserijtakken, maar op
algemene kwesties.

c)

Zijn de gegevens die nodig zijn voor visserijbeheer volledig en betrouwbaar? Om deze
subvraag te beantwoorden, hebben we onderzocht hoe de lidstaten ervoor zorgden dat
vangstgegevens en aanlandingsaangiften volledig, consistent en gevalideerd waren. We
zijn nagegaan hoe de lidstaten beheersinformatie deelden, met name wanneer
vaartuigen van één vlaggenlidstaat 6 in de wateren van een andere visten. Ook hebben
we onderzocht hoe de Commissie de gegevens van de lidstaten consolideerde.

d)

Worden inspecties en sancties naar behoren gepland, uitgevoerd en toegepast? We
hebben onderzocht hoe de lidstaten hun visserij-inspecties planden, uitvoerden en er
verslag over uitbrachten. Ook hebben we onderzocht of de lidstaten al dan niet followup gaven aan inspecties met doeltreffende sancties. Daarvoor zijn we met name
nagegaan of sancties al dan niet een afschrikwekkende werking hadden en hoe het
strafpuntensysteem in de praktijk werd toegepast.

13. We verrichtten onze controle tussen april en oktober 2016. Deze omvatte bezoeken aan
de Europese Commissie en aan vier lidstaten (Spanje, Frankrijk, Italië en het VK (waarbij de
focus lag op Schotland 7)). Deze lidstaten werden geselecteerd omdat ze samen meer dan de
helft van de vlootcapaciteit van de EU uitmaakten en goed waren voor bijna de helft van de
6

De lidstaat waar een vaartuig staat ingeschreven.

7

Elk land in het Verenigd Koninkrijk heeft zijn eigen systemen opgezet om te voldoen aan de in
het kader van het GVB vastgelegde verplichtingen. De controle werd verricht in Schotland en
onze opmerkingen en conclusies hebben betrekking op de Schotse systemen en procedures. De
vangstgegevens werden echter voor het VK gecontroleerd, omdat de vier landen geen
afzonderlijke gegevens aan de Commissie verstrekken.
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visvangsten van de EU, en omdat hun vloten actief waren in de Atlantische Oceaan en de
Middellandse Zee, waar de visserij- en vlootbeheersmaatregelen aanzienlijk verschilden.
OPMERKINGEN
De in het register beschikbare informatie over vlootkenmerken was niet altijd accuraat en
geverifieerd
14. Om de druk op de visbestanden te verminderen, worden in het kader van het GVB
verplichte vlootcapaciteitsmaxima voor de lidstaten en beheersmaatregelen voor specifieke
visbestanden of visserijtakken vastgelegd. Om ervoor te zorgen dat zowel hun
capaciteitsmaximum als de van toepassing zijnde beheersmaatregelen in acht worden
genomen, hebben de lidstaten betrouwbare en actuele informatie nodig over de capaciteit
en technische kenmerken van hun vissersvaartuigen. Daarom hebben we onderzocht hoe de
lidstaten de kilowatts (kW) en brutotonnage (BT) van hun vaartuigen verifieerden en de
betrouwbaarheid van hun vlootregister monitorden.
Controles van de vangstcapaciteit waren onvolledig
15. Volgens de controleverordening moeten de lidstaten de inachtneming van het
toegestane capaciteitsmaximum verifiëren, in kilowatts (kW) en in brutotonnage (BT),
eenheden die in het kader van het GVB worden gebruikt als indicatoren van het vermogen
van een vaartuig om vis te vangen. De toegestane capaciteit van vaartuigen staat vermeld in
het vlootregister.
16. Hoewel de controleverordening bepalingen ter zake bevat, zijn er tot dusver geen
gedetailleerde regels vastgesteld met betrekking tot de brutotonnage van de vloten. Als
gevolg daarvan voerden de lidstaten geen volledige metingen van hun vaartuigen uit. De
controleverordening voorziet daarentegen wel in procedures voor het controleren van het
motorvermogen. De lidstaten moeten sinds januari 2012 een risicoanalyse uitvoeren en een
representatieve steekproef selecteren, die ze vervolgens grondig moeten controleren aan de
hand van stukken, hoewel niet is vastgelegd hoe vaak de controles moeten worden

21

uitgevoerd. Indien uit de controle blijkt dat de gegevens van een vaartuig mogelijk onjuist
zijn, moet het motorvermogen fysiek worden gecontroleerd 8. Hoewel fysieke controles
aanzienlijk wat middelen vergen, maken ze het mogelijk om veranderingen in
motorvermogen vast te stellen die zijn aangebracht nadat het vaartuig en de motor zijn
besteld. Volgens een verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad uit
2016 over de inspanningen van de lidstaten in 2014 om een duurzaam evenwicht te
bereiken tussen vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden 9 hadden 17 van de 23 Europese
kuststaten eind 2015 steekproefplannen vastgesteld om het motorvermogen te controleren.
17. In de vier door ons bezochte landen hadden alleen Spanje en het VK (Schotland) deze
controle uitgevoerd op basis van een steekproefplan, zoals vereist. De details zijn
weergegeven in tekstvak 3.
Tekstvak 3 – Verificatie van motorvermogen uitgevoerd op grond van de voorschriften van de
controleverordening
In Schotland werden de fysieke controles in 2013 en 2015 uitgevoerd. De toegepaste risicoanalyse en
de omvang van de steekproef voor controles aan de hand van stukken werden vastgesteld op
nationaal niveau. Slechts 1 van de 24 fysiek gecontroleerde vaartuigen had een hoger
motorvermogen dan vermeld in het register.
In Spanje werden de controles aan de hand van stukken verricht op een aselecte steekproef van 97
vaartuigen en werden er in 2015 fysieke controles uitgevoerd op 15 vaartuigen uit deze steekproef.
In 7 van de 15 gevallen, ofwel 7 % van de oorspronkelijke steekproef en 47 % van de geïnspecteerde
vaartuigen, bleek uit de fysieke controles dat het werkelijke motorvermogen van de vaartuigen hoger
was dan vermeld in het register.

8

Artikel 41 van de controleverordening en de artikelen 62 en 63 van de uitvoeringsbepalingen
daarbij.

9

COM(2016) 380 final van 10 juni 2016 “Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement
en de Raad betreffende de inspanningen van de lidstaten in 2014 met het oog op het bereiken
van een duurzaam evenwicht tussen vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden”.
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In beide landen namen de autoriteiten de nodige maatregelen om van de vaartuigen te vereisen dat
ze hun overcapaciteit regulariseerden en verboden ze hun zo nodig om door te gaan met vissen.

18. Frankrijk had de risicoanalyse afgerond en was bezig met de controles van het
motorvermogen aan de hand van stukken. Ten tijde van onze controle waren de resultaten
niet beschikbaar. Volgens de tijdens de controle ontvangen informatie was Italië niet aan het
proces begonnen.
19. Volgens het verslag van de Commissie uit 2016 over vlootcapaciteit namen alle
kustlidstaten hun vlootcapaciteitsmaxima in acht (zie figuur 3). Zes lidstaten (Bulgarije,
Griekenland, Kroatië, Italië, Roemenië en Slovenië) benutten echter bijna 95 % van hun
capaciteitsmaxima in kW en liepen dus een groter risico om de maxima te overschrijden.
Eind 2015 hadden alleen Kroatië en Bulgarije steekproefplannen vastgesteld ter controle van
het motorvermogen.
20. Hoewel de controles door de Spaanse autoriteiten (zie tekstvak 3) niet geëxtrapoleerd
kunnen worden naar de rest van de vloot, tonen ze het belang aan van een systematische
aanpak van de fysieke verificatie van motorvermogen, met name voor lidstaten die hun
vlootcapaciteitsmaxima naderen.
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Figuur 3 – Inachtneming van kW-maxima in november 2015 per lidstaat (zonder de
ultraperifere regio’s)
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Bron: COM(2016) 380 final.

De informatie in de nationale vlootregisters was niet altijd juist
21. Elke lidstaat houdt een nationaal register bij, d.w.z. een database waarin alle
vissersvaartuigen die zijn vlag voeren, overeenkomstig de EU-wetgeving ingeschreven
moeten staan. De Europese Commissie houdt een register van de EU-vloot bij met relevante
vaartuiginformatie, die regelmatig door de lidstaten uit hun nationale registers wordt
verstrekt. Het omvat informatie zoals de naam en het registratienummer van het vaartuig,
het belangrijkste en bijkomende vistuig, de totale lengte, de brutotonnage (BT) en het
motorvermogen (kW).
22. Het vissersvlootregister is een essentieel instrument voor het GVB. Er kan mee kan
worden gemonitord of de vlootcapaciteitsmaxima in acht worden genomen en het levert
basisgegevens voor beheersmaatregelen zoals vistuigbeperkingen, rapportageverplichtingen
voor vaartuigen en het satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen.
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23. We hebben de juistheid van de nationale registers gecontroleerd en bij een
steekproef 10 van vaartuigen in drie van de vier lidstaten een aanzienlijk aantal verschillen
vastgesteld tussen het register en de brondocumenten (zie tekstvak 4). Onbetrouwbare
registerinformatie vermindert het vertrouwen dat in het EU-register kan worden gesteld als
essentieel instrument voor het beheer van het GVB.
Tekstvak 4 – In het vlootregister opgemerkte verschillen
Voor Frankrijk troffen we in 45 % van de getoetste gevallen verschillen aan in uiteenlopende soorten
gegevens in het vlootregister. In 26 % van de gevallen was er sprake van verschillen in
motorvermogen en in 16 % van verschillen in lengte.
In het geval van Italië stelden we vast dat de procedures om de nationale en EU-registers te beheren
zo complex waren dat het enkele maanden duurde voordat wijzigingen in vaartuigkenmerken in het
register werden ingevoerd en dat dit resulteerde in verschillen tussen beide registers. We
constateerden dat 19 vaartuigen die wel in het nationale register vermeld stonden, ontbraken in het
EU-register en dat 9 vaartuigen die in het EU-register vermeld stonden, ontbraken in het nationale
register. Verder merkten we bij 46 vaartuigen verschillen op tussen beide registers.
Voor Schotland stelden we vast dat in 60 % van de getoetste gevallen de capaciteit van de vaartuigen
in het vlootregister niet overeenkwam met de capaciteit die vermeld stond in de
vaartuigregistratiedocumenten; in de meeste gevallen overschreed de in het vlootregister vermelde
capaciteit die van de onderliggende documenten gemiddeld met 30 %.

24. De lidstaten zijn verplicht het EU-register één keer in de drie maanden bij te werken;
daarnaast moeten zij het bijwerken wanneer er sprake is van een belangrijke wijziging. Op
basis van een vergelijking van de eind 2015 in de nationale registers opgenomen gegevens
met die van het EU-register constateerden we dat het EU-register in het algemeen
bijgewerkt was en dat de informatie overeenkwam met die in de nationale registers, met
Italië als enige uitzondering onder de bezochte lidstaten.
10

Hoewel we gegevens hebben opgevraagd voor een steekproef van twintig vaartuigen per
bezochte haven in de lidstaten, hebben we niet altijd alle gevraagde informatie gekregen. Als
gevolg daarvan liep de omvang van de steekproef die daadwerkelijk werd geanalyseerd uiteen
tussen de lidstaten.
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Visserijbeheersmaatregelen werden correct uitgevoerd, maar er waren aanzienlijke hiaten
in de controlevereisten voor kleine vaartuigen
25. De monitoring van visserijactiviteiten is een essentieel onderdeel van elk beleid inzake
duurzame visserij, en maakt het mogelijk om informatie te verzamelen die wordt gebruikt
ter ondersteuning van de ontwikkeling en beoordeling van passende
visserijbeheersmaatregelen 11. De kwaliteit van deze monitoring zal een impact hebben op de
doeltreffendheid van de beheersmaatregelen.
26. Het GVB omvat een pakket visserijbeheersmaatregelen (zie paragraaf 3 en tekstvak 2),
waaronder quota, beperkingen van de visserij-inspanning en technische maatregelen voor
specifieke visserijtakken. De lidstaten zijn ook verplicht om de visserijmaatregelen uit te
voeren en te monitoren die zijn vastgelegd in nationale en internationale wetgeving
(waaronder resoluties van de regionale organisaties voor visserijbeheer) en ervoor te zorgen
dat zowel EU-vaartuigen als buitenlandse vaartuigen die in EU-wateren vissen, zich houden
aan de geldende regels en beperkingen.
Satellietvolgsystemen voor vissersvaartuigen leveren belangrijke monitoringinformatie,
maar een groot deel van de visserssloot is er niet op aangesloten
27. De controleverordening schrijft lidstaten voor dat zij uit het satellietvolgsysteem voor
vissersvaartuigen (VMS) afkomstige gegevens van vissersvaartuigen die hun vlag voeren
automatisch door de visserijcontrolecentra (VCC) laten verwerken. Gegevens met betrekking
tot vaartuigidentificatie, -positie, datum, tijd, koers en snelheid worden verzonden via
satellietvolgapparatuur die aan boord van de vaartuigen is geïnstalleerd (zie figuur 4). Dit
levert belangrijke realtime-informatie op voor het monitoren van visserijactiviteiten en het
plannen van inspecties. Zo kan het VCC met behulp van de door een vaartuig doorgestuurde
informatie over snelheid en positie achterhalen of een vissersvaartuig in een beperkt
toegankelijk gebied aan het vissen is. Vervolgens kan het controleren of het vaartuig

11

A Fishery Manager’s Guidebook. FAO, 2009.
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beschikt over de vereiste machtiging of de toegestane kenmerken voor visserijactiviteiten in
dat gebied.
Figuur 4 – Werking van het VCC
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Bron: DG MARE.

28. In de bezochte lidstaten werden de VMS-systemen in het algemeen correct gebruikt om
inspecties te plannen en de visserijactiviteiten van vaartuigen die waren aangesloten op het
systeem te monitoren. Anders dan in de andere bezochte landen genereerde het systeem in
Italië, wanneer vissersvaartuigen beperkt toegankelijke visgebieden binnenvoeren, echter
geen automatische waarschuwingen, waardoor de autoriteiten kunnen controleren of het
vaartuig toestemming had om er te vissen. De lidstaten stelden soms strengere
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voorwaarden dan de controleverordening. Zo vereiste Spanje, om de activiteiten van
vaartuigen die onder het nationale beheersplan 12 voor de Middellandse Zee vielen, beter te
kunnen controleren, dat alle vaartuigen voor de ringzegenvisserij 13 en trawlers 14, ongeacht
hun lengte, op het VMS zouden worden aangesloten. Verder vereisten sommige regionale
autoriteiten in Spanje dat alle vaartuigen die in bepaalde beschermde zones visten uitgerust
moesten zijn eenvoudiger (niet-VMS-)plaatsbepalingssystemen.
29. De controleverordening bepaalt dat vissersvaartuigen vanaf 12 meter met VMSapparatuur uitgerust dienen te zijn. Lidstaten mogen vaartuigen van minder dan 15 meter
lang vrijstellen van die verplichting indien ze alleen vissen in de wateren in hun
vlaggenlidstaat of nooit meer dan 24 uur op zee doorbrengen vanaf het moment van vertrek
tot aan hun terugkeer in de haven.
30. Bij het analyseren van de informatie in het EU-vlootregister constateerden we dat 2 %
van de vaartuigen die meer dan 15 meter lang waren en over een visvergunning beschikten,
in strijd met de vereisten van de controleverordening geen VMS hadden. De Commissie had
deze onregelmatigheid ontdekt, maar deze was ten tijde van de controle niet gecorrigeerd.
31. Vanwege de beperkte vereisten van de controleverordening had 89 % van de EUvissersvaartuigen in het EU-register op 31 december 2015 geen VMS-apparatuur aan boord
(zie figuur 5). Daarvan bestond 95 % uit vaartuigen van minder dan 12 meter lang, die op
grond van de controleverordening niet over VMS hoeven te beschikken. De meeste
vaartuigen tussen 12 en 15 meter lang (79 %) waren door de lidstaten vrijgesteld van de
VMS-verplichting. Wij erkennen de noodzaak om exploitanten van kleine vaartuigen niet te

12

Artikel 19 van Verordening van de Raad (EG) nr. 1967/2006 van de Raad van 21 december 2006
inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse
Zee, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, blz. 11) schrijft voor dat de lidstaten voor bepaalde
visserijtakken beheersplannen in hun territoriale wateren vaststellen.

13

Een vaartuig voor de ringzegenvisserij is een vaartuig dat is uitgerust met een groot net
waarmee een hele school vissen wordt ingesloten.

14

Een trawler is een vaartuig dat een groot net met de naam “trawl” (trechtervormig net) als
vistuig gebruikt.
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zwaar te belasten met dure en complexe plaatsbepalingssystemen. Het feit dat een
aanzienlijk deel van de vissersvloot niet is uitgerust met VMS vormt echter een belangrijk
hiaat in het visserijbeheerssysteem, omdat:
-

niet met VMS (of andere plaats-, koers- en snelheidsbepalingssystemen op afstand)
uitgeruste vaartuigen die gebieden binnenvaren waarin beperkt gevist mag worden of
die op niet-toegestane tijden vissen, alleen vanuit de lucht of op zee
(patrouillevaartuigen) ontdekt kunnen worden. Beperkt toegankelijke gebieden en
gesloten seizoenen zijn belangrijke technische maatregelen voor bestandsherstel;

-

vaartuigen tussen 12 en 15 meter kunnen worden vrijgesteld van het vereiste om een
VMS te installeren en om elektronisch aangifte te doen als ze minder dan 24 uur op zee
verblijven of alleen vissen in territoriale wateren. Zonder VMS kunnen deze
voorwaarden echter slechts moeilijk worden gecontroleerd, tenzij de havenautoriteiten
vaartuigen verplichten hen te informeren zodra ze de haven in- en uitvaren, zoals het
geval is in Italië;

-

vaartuigen die toestemming hebben om te vissen op grond van een visserijinspanningsregeling alleen doeltreffend kunnen worden gecontroleerd indien ze zijn
uitgerust met een VMS, tenzij ze snel genoeg andere informatie kunnen aanleveren
(elektronische of papieren visserijlogboeken 15 of verkoopdocumenten waarop de tijd en
het gebied staan vermeld), wat echter vaak niet het geval is (zie tekstvak 5);

-

gegevens met betrekking tot activiteiten niet kunnen worden vergeleken met andere
gegevens (gevangen soorten en hoeveelheden met het via het VMS doorgegeven
vangstgebied). Dit staat ook de automatische controle van de benutting van de quota in
de weg.

32. Vaartuigen zonder VMS zijn in het algemeen minder dan 15 meter lang. Hoewel ze
afzonderlijk misschien geen grote hoeveelheden vis vangen, kan het totale vangstvolume in
bepaalde visserijtakken en met name de impact ervan op sommige soorten aanzienlijk zijn.
15

In een logboek worden de visserijactiviteiten van een vaartuig geregistreerd.
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Dat is vooral het geval in het Middellandse Zeebekken, waar de meerderheid van de
vaartuigen minder dan 15 meter lang is en de situatie van veel bestanden ernstig
(zie figuur 1).

Haven in het Middellandse Zeegebied
Bron: Europese Rekenkamer.

Figuur 5 – Aandeel van de vaartuigen in de EU-vloot met en zonder VMS, per
lengtecategorie
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Bron: ERK, gebaseerd op gegevens uit het Europees vlootregister.
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Totale toegestane vangsten, quota en visserij-inspanningsregelingen werden in het
algemeen goed beheerd, maar soms was het moeilijk om technische
instandhoudingsmaatregelen te monitoren
33. Zoals beschreven in de inleiding (paragraaf 3 en tekstvak 2) is het EU-beheer van
visbestanden voornamelijk gebaseerd op de totale toegestane vangsten (TAC’s) of de
vangstmogelijkheden die voor dezelfde bestanden zijn vastgelegd; deze worden vervolgens
verdeeld over de EU-lidstaten in de vorm van nationale quota, visserij-inspanningsregelingen
en technische maatregelen. In Bijlage II is meer informatie te vinden over de wijze waarop
de door ons bezochte lidstaten quota en inspanningsregelingen uitvoerden. Het GVB bepaalt
dat de nationale quota door de lidstaten verdeeld moeten worden op basis van transparante
en objectieve criteria. Bij deze criteria kan rekening worden gehouden met de impact van de
visserijactiviteiten op het milieu (bijv. het soort vistuig of techniek dat door de vaartuigen
wordt gebruikt), de mate van naleving in het verleden, de bijdrage aan de plaatselijke
economie en de vangstvolumes in het verleden.
34. De lidstaten hanteerden verschillende werkmethoden waarover de Commissie niet
volledig werd geïnformeerd. Sommige wezen quota rechtstreeks aan vissersvaartuigen toe
en andere stonden producentenorganisaties toe om de quota te beheren. In het
laatstgenoemde geval wist de lidstaat niet altijd welke criteria waren toegepast om de aan
elk van de begunstigden toegekende quota of hoeveelheden te verdelen. Dit was in
Schotland en Frankrijk voor de meeste soorten het geval. Door dit gebrek aan transparantie
is het lastig voor de lidstaten de daadwerkelijke begunstigden van vangstmogelijkheden, hun
vistuig en kenmerken in kaart te brengen, en zo bijvoorbeeld alle potentieel nadelige
gevolgen voor het milieu en de plaatselijke economieën te beoordelen, en om zo nodig de
noodzakelijke corrigerende maatregelen te nemen. Het gebrek aan transparantie bij de
verdeling van quota verhoogt het risico dat specifieke belangen van bepaalde economische
actoren bevoordeeld worden ten koste van anderen.
35. De lidstaten zijn er verantwoordelijk voor dat quota niet worden overschreden.
Wanneer het beschikbare quotum voor een bepaalde soort is uitgeput, moet de lidstaat de
activiteiten van de desbetreffende visserijtak beëindigen en de Commissie informeren. De
Commissie stelt de lidstaten een systeem voor de uitwisseling van informatie ter

31

beschikking, waarmee ze ook quota kunnen beheren en maxima aan elkaar kunnen
overdragen. Aan het eind van het jaar vergelijkt de Commissie de toewijzing (met inbegrip
van de door andere lidstaten overgedragen toewijzingen) en de benutting van quota per
lidstaat. Indien de benutting voor een of meer soorten hoger was dan de toewijzing, worden
de quota voor deze soorten ingehouden op de toewijzing voor het volgende jaar van de
desbetreffende lidstaat.
36. We hebben het bestaande systeem voor het monitoren van de benutting van quota in
de vier bezochte lidstaten onderzocht. We constateerden dat de benutting nauwlettend
werd gemonitord aan de hand van specifieke procedures die aanzienlijke administratieve
inspanningen van de lidstaten vergden (zie bijlage II). Voor aan quota onderworpen soorten
zouden deze procedures de tekortkomingen compenseren die in het algemene beheer van
vangstgegevens werden vastgesteld (zie de paragrafen 42-71). We hebben de aangiften van
de lidstaten bij de Commissie betreffende de quotabenutting voor 2015 vergeleken met de
door de lidstaten verstrekte vangstgegevens (voor Spanje, Italië en het VK op basis van
gegevens met betrekking tot afzonderlijke vaartuigen). Wij stelden geen significante
verschillen vast.
37. De lidstaten beheerden de vastgestelde maxima voor visserij-inspanningsregelingen
(zie tekstvak 2) door vismachtigingen te verlenen aan vaartuigen die voldeden aan de
verplichte voorwaarden (bijv. voor vaartuigkenmerken of vistuig). Het maximumaantal
dagen met visserijactiviteiten werd vastgesteld door rekening te houden met de totale
capaciteit van de gemachtigde vaartuigen. Om het gebruik van deze visserij-inspanning te
monitoren berekenden de lidstaten het aantal dagen dat de vaartuigen op zee doorbrachten
in het algemeen handmatig. Het was soms moeilijk om aan deze informatie te komen indien
de vaartuigen niet waren uitgerust met een VMS; in die gevallen moesten de lidstaten een
beroep doen op andere informatie waarmee ze deze tijdsduur konden vaststellen of
schatten (logboeken, verkoopdocumenten). De lidstaten hanteerden verschillende
benaderingen om het aantal dagen op zee te berekenen 16. Wanneer de regeling op

16

Zo wordt de visserij-inspanning in Spanje berekend in veelvouden van hele dagen, terwijl in
Schotland het aantal dagen wordt berekend aan de hand van de duur van de visreis.
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verschillende lidstaten van toepassing is, kan dit leiden tot verschillen in de daadwerkelijke
tijd die door iedere lidstaat voor visserijactiviteiten aan vaartuigen wordt toegekend en tot
onjuistheden in de berekening van de geconsolideerde benutting van de visserij-inspanning.
38. Er zijn momenteel meer dan dertig verordeningen met technische visserijmaatregelen
(zie tekstvak 2), die van toepassing zijn op zowel EU-wateren als niet-EU-wateren waarin EUvaartuigen actief zijn. In maart 2016 diende de Commissie een voorstel in voor een
verordening betreffende technische maatregelen met de nadruk op regionalisering en
vereenvoudiging 17.
39. Technische maatregelen zijn met name belangrijk in het Middellandse Zeegebied, waar
het visserijbeheerssysteem in tegenstelling tot de Atlantische Oceaan niet op quota is
gebaseerd en waar de milieutoestand van de visbestanden niet goed is (zie figuur 1).
Volgens de Commissie 18 is bij naar schatting 95 % van de visbestanden in de Middellandse
Zee sprake van overbevissing.
40. We constateerden dat het ingewikkeld was voor vissers om de technische maatregelen
toe te passen en voor de inspecteurs om ze te controleren omdat er zo veel golden voor de
Middellandse Zee 19. Dit werd bevestigd door de belanghebbenden met wie wij hebben

17

COM(2016) 134 final van 11 maart 2016.

18

COM(2016) 380 final.

19

De grondslag voor het beheer van technische maatregelen voor de Europese visserij is
Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad. Twee verordeningen vullen het algemene
regelgevinskader voor het Middellandse Zeegebied aan: Verordening (EU) nr. 1343/2011 van
het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 tot vaststelling van een aantal
bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for
the Mediterranean – Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) en tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad inzake beheersmaatregelen voor de duurzame
exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee (PB L 347 van 30.12.2011, blz. 44) en
Verordening (EU) 2016/1627 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016
betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de
Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 302/2009 van de Raad (PB L 252 van 16.9.2016, blz. 1). Zes verdere EU-verordeningen en
andere nationale wetgeving zijn van toepassing.
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gesproken 20. Bovendien waren de meeste vissersvaartuigen die in de Middellandse Zee
actief waren, klein 21 en waren ze dus niet uitgerust met een satellietvolgsysteem en
elektronische communicatiesystemen. Dit vormt nog een factor die het visserijbeheer
belemmert omdat de mogelijkheden worden beperkt om vlootactiviteiten en vangsten te
controleren.
41. We merkten op dat vooral in Spanje en Frankrijk de beroepsorganisaties van de
visserijsector van hun leden eisten dat ze, naast de maatregelen die werden voorgeschreven
door het regelgevingskader van de EU, aanvullende technische en controlemaatregelen in
acht namen (bijv. bijkomende stilleggingen buiten de tijden die door de autoriteiten waren
voorgeschreven, grotere minimummaten, VMS-verplichtingen voor kleinere vaartuigen,
bijkomende collegiale controles). Deze maatregelen waren meer toegespitst op de specifieke
kenmerken van de betrokken regio’s en dus gemakkelijker te begrijpen en toe te passen
door de vissers. Deze kennis en inzet op regionaal niveau kan nog beter worden benut, met
name in het kader van het toekomstige regionale besluitvormingsproces (zie paragraaf 38).
De visserijgegevens die in het kader van de controleverordening werden verzameld waren
onvolledig en onbetrouwbaar
42. Om de doelstelling van een duurzame exploitatie van visbestanden te verwezenlijken
moet er een evenwicht worden gevonden tussen het volume van bestaande bestanden en
de vangstintensiteit. Betrouwbare en volledige gegevens over visvangsten zijn van groot
belang, zowel om bestanden wetenschappelijk te kunnen beoordelen als om passende
beheersmaatregelen te nemen met het oog op de instandhouding of het herstel van
visbestanden. Zodra de maatregelen zijn goedgekeurd, moeten ze correct worden toegepast
en moet de vlootactiviteit worden gecontroleerd.

20

Vissers, inspecteurs, autoriteiten, enz.

21

Kleinschalige vaartuigen, omschreven als polyvalente kleinschalige vaartuigen met een totale
maximale lengte van 12 meter, maken 80 % uit van het totale aantal vaartuigen in de
Middellandse en Zwarte Zee. The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2016, GFCM.
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43. De controleverordening bepaalt dat voor alle vaartuigen met een totale lengte van
10 meter of meer elektronisch (via het elektronisch meldsysteem (ERS 22)) of op papier een
reeks documenten moet worden ingediend. Deze omvatten logboeken,
aanlandingsaangiften en verkoopdocumenten voor hoeveelheden boven het vastgelegde
minimum. De bepalingen van de controleverordening en de door elke gecontroleerde
lidstaat gebruikte procedures worden uiteengezet in bijlage I.
44. De controleverordening schrijft de lidstaten voor om kruiscontroles te verrichten om te
waarborgen dat de kwaliteit van hun gegevens toereikend is. De kruiscontroles betreffen
VMS-gegevens, gegevens over visserijactiviteiten, verkoopinformatie, gegevens over
vismachtigingen en -vergunningen en gegevens uit inspectieverslagen.
45. De overeenkomstig de controleverordening door de lidstaten verstrekte informatie over
visserijactiviteiten (aanlandingen, vangsten en inspanningen) wordt ook voor andere
doeleinden gebruikt. Het is voor de lidstaten de belangrijkste informatiebron om
overeenkomstig de wetgeving te voldoen aan de verplichting om statistische gegevens te
verschaffen over aanlandingen 23. Deze informatie vormt ook een bron binnen het kader voor
gegevensverzameling (zie bijlage III), dat werd ingesteld ter onderbouwing van
wetenschappelijk advies in de context van het GVB.
46. We hebben de betrouwbaarheid geanalyseerd van de relevante vangstgegevens
waarover de Commissie beschikte en die we uit de volgende bronnen hebben gehaald:
-

visserijlogboeken of soortgelijke documenten die werden gebruikt om vangsten te
registreren;

22

Het elektronisch meldsysteem (ERS) wordt gebruikt om de bevoegde autoriteit van de
vlaggenlidstaat informatie toe te sturen over vaartuigen, reizen en vangsten (naam van het
vaartuig, vangstdatum, datum van vertrek uit en aankomst in de haven, reisduur, soort vistuig
en maaswijdte, geschatte hoeveelheden van elk soort, teruggooi, enz.).

23

Verordening (EG) nr. 1921/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006
betreffende de indiening van statistische gegevens over de aanvoer van visserijproducten in de
lidstaten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1382/91 van de Raad (PB L 403 van
30.12.2006, blz. 1).
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-

aanlandingsaangiften waarin de daadwerkelijke aangelande hoeveelheden staan
vermeld; en

-

verkoopdocumenten waarin de aan de eerste koper verkochte hoeveelheden staan
vermeld.

Verkoop vanaf vissersvaartuigen rechtstreeks aan de consument
Bron: Europese Rekenkamer.

De vangstgegevens van de lidstaten voor kleinere vaartuigen zonder elektronische
aangiften waren onvolledig en soms onjuist
47. Betrouwbare alomvattende gegevens over visserijactiviteiten zijn essentieel voor een
doeltreffend visserijbeheer. Om gegevens te kunnen consolideren en op EU-niveau te
kunnen gebruiken, moeten ze tussen lidstaten kunnen worden vergeleken en tijdig worden
verstrekt.
48. Op grond van de controleverordening bestaat voor vaartuigen van minder dan 10 meter
lang niet de verplichting om vangsten en aanlandingen te rapporteren. De lidstaten moeten
de activiteiten van die vaartuigen monitoren om ervoor te zorgen dat ze in
overeenstemming zijn met de regels van het GVB op basis van steekproefplannen of door de
kapiteins van de vaartuigen te verplichten om verkoopdocumenten of een maandelijkse
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aangifte van de vangsten in te dienen. Bovendien kunnen de lidstaten de kapiteins van deze
vaartuigen verplichten een logboek bij te houden.
49. We merkten op dat er in Frankrijk en Schotland bij vaartuigen van minder dan 10 meter
lang een vereenvoudigde versie van het visserijlogboek moest worden ingevuld. In Spanje
moest iedere verkoop via een visafslag verlopen en waren de verkoopdocumenten
beschikbaar.
50. In Italië werden geen vangst- of aanlandingsgegevens verzameld voor vaartuigen van
minder dan 10 meter lang. Bovendien mocht de vis van deze vaartuigen overeenkomstig de
controleverordening (zie bijlage I) rechtstreeks aan de consument worden verkocht zonder
dat aangifte gedaan moest worden van de verkoop. In strijd met de controleverordening had
Italië echter geen steekproefplan uitgevoerd om gegevens van visserijactiviteiten voor deze
vaartuigcategorie te verzamelen. In plaats daarvan gebruikte Italië informatie die voor
andere doeleinden was verzameld 24 met een andere verzamelingsmethode en andere
doelstellingen dan die van de controleverordening; er lag geen risicoanalyse aan ten
grondslag en de informatie werd pas enkele maanden nadat de visserijactiviteit had
plaatsvonden, verkregen.
51. Het aandeel van vaartuigen in de bezochte lidstaten 25 waarvoor papieren en
elektronische aangiften van gegevens werden ingediend, wordt in figuur 6 weergegeven.
Hieruit blijkt dat bij betrekkelijk weinig vaartuigen gebruik werd gemaakt van elektronische
aangiften. In Spanje en Italië waren de meeste vaartuigen tussen 12 en 15 meter
(respectievelijk 85 % en 90 % van de vaartuigen) vrijgesteld van elektronische aangiften.

24

In de context van de verordening betreffende het kader voor gegevensverzameling.

25

We hebben deze informatie niet voor de rest van de EU.
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Figuur 6 – Aandeel van vaartuigen waarvoor vangst- en aanlandingsgegevens worden
geregistreerd, en gegevensformaat
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Bron: Informatie uit het EU-vlootregister en van de lidstaten.

52. Door de aard ervan bestaat er bij papieren aangiften een groter risico dat er onjuiste
gegevens in de vangstdatabases van de lidstaten worden ingevoerd. Daarom hebben we een
steekproef van papieren vangst- en aanlandingsaangiften vergeleken met de in de databases
van de lidstaten ingevoerde informatie. Ook hebben we gecontroleerd of de vaartuigen als
actief in het vlootregister stonden ingeschreven.
53. Uit de controlewerkzaamheden bleek dat de informatie onvolledig was, dat gegevens
foutief waren overgenomen en dat er in sommige gevallen vangsten werden geregistreerd
voor vaartuigen die volgens de vlootregisters inactief waren. In tekstvak 5 worden de
belangrijkste tekortkomingen die we hebben aangetroffen geïllustreerd.
Tekstvak 5 – Fouten en systeemgebreken met betrekking tot papieren aangiften
In Frankrijk wordt het op papier gebaseerde aangiftesysteem gebruikt voor 87 % van de vloot, die
ongeveer 16 % van de vangsten bestrijkt. De contractant die verantwoordelijk is voor het invoeren
van de informatie van papieren aangiften in de database, heeft slecht voor 45 % van de vaartuigen
die dergelijke aangiften gebruiken volledige vangstinformatie ontvangen. De invoering van deze
gegevens in de database was tot zes maanden vertraagd. Uit onze analyse van een steekproef van
aangiften bleek dat er aanzienlijke verschillen bestonden (meer dan 50 kg of 10 %) tussen fysieke
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vangst- en verkoopaangiften en die welke in de database waren opgeslagen. In het kader van het
actieplan dat met de Commissie

26

was vastgesteld, had Frankrijk kwantitatieve indicatoren

vastgelegd waardoor er per regio gemakkelijk follow-up kon worden gegeven aan de
indieningspercentages voor papieren aangiften.
In Italië constateerden we, toen we vaartuigen waarvoor vangsten voor 2015 in het elektronisch
vangstregistratiesysteem stonden geregistreerd, vergeleken met de actieve vaartuigen in het
vlootregister, dat dertig vaartuigen waarvoor vangsten in het elektronische systeem waren
aangegeven, dat jaar niet langer als actief in het register stonden geregistreerd. Het systeem
blokkeerde dit soort fouten niet.
In Spanje kregen we informatie voor 60 % van onze steekproef. Voor de vaartuigen waarvoor
informatie beschikbaar was, was de vangstinformatie correct overgenomen uit de papieren
aangiften.
In Schotland, waar voor alle vaartuigen een vangstaangifte moet worden ingediend, ontbrak slechts
2 % van de aanlandingsaangiften. De kwaliteit van de transcriptie was in het algemeen goed, hoewel
bij 10 % van de onderzochte documenten een incorrecte aanlandingsdatum was ingevoerd.

54. De vangstgegevens vormen een belangrijke informatiebron voor wetenschappelijke
analyses en advies 27 en voor het inschatten van de druk op visbestanden. De
betrouwbaarheid van deze informatie wordt ondermijnd door ontbrekende vangstgegevens
voor vaartuigen van minder dan 10 meter lang en de tekortkomingen die werden ontdekt in
de verwerking van papieren declaraties. De Commissie heeft zelf de noodzaak
onderstreept 28 van accurate vangstgegevens en de ernst benadrukt van het gebrek aan
dergelijke informatie van kleine vaartuigen waarvoor de rapportagevereisten voor
vangstgegevens niet gelden.

26

Commission implementing decision establishing and Action Plan in order to correct deficiencies
of the French fisheries control system (C(2014) 3594 final).

27

Bijvoorbeeld als onderliggende informatie bij de opstelling door de Commissie van de
voorstellen inzake jaarlijke vangstmogelijkheden voor bepaalde soorten of het jaarverslag over
de Europese vlootcapaciteit.

28

Verslag over de vlootcapaciteit voor 2016 (zie tekstvak 1).
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Verkoopgegevens waren niet volledig genoeg of kwamen niet overeen met de
aanlandingsaangiften
55. De controleverordening verplicht de lidstaten om informatie over visserijactiviteiten
(zoals informatie over vangsten, aanlandingen en verkoopdocumenten) kruiselings te
controleren. Deze maatregelen zouden de betrouwbaarheid van de vangstgegevens
verbeteren.
56. We hebben aanlandingsaangiften met verkoopdocumenten vergeleken voor een
steekproef van vaartuigen (zie voetnoot 11). We constateerden dat de verkoopdocumenten
niet altijd beschikbaar waren en dat er aanzienlijke onverklaarde verschillen waren tussen
aanlandingsaangiften en de als verkocht geregistreerde hoeveelheden. Gezien het feit dat de
lidstaten deze informatiebronnen vervolgens gebruiken voor gegevensvalidatie, blijkt uit de
grootte van de verschillen die we in onze steekproef hebben aangetroffen, dat er
aanzienlijke ruimte voor verbetering is. De details zijn weergegeven in tekstvak 6.
Tekstvak 6 – Fouten en systeemgebreken met betrekking tot kruiscontroles tussen
aanlandingsaangiften en verkoopdocumenten
In Frankrijk werden slechts volledige verkoopdocumenten verstuurd voor 67 % van de vaartuigen in
onze steekproef. Voor 15 % van de vaartuigen waren geen verkoopdocumenten beschikbaar. Toen
we de aanlandingsaangiften en verkoopdocumenten vergeleken van vaartuigen waarvoor alle
informatie beschikbaar was, troffen we in 2,6 % van de gevallen fouten aan.
In Italië ontbraken er verkoopdocumenten bij 17,5 % van de vaartuigen, terwijl de
aanlandingsaangiften slechts bij één vaartuig ontbraken. Toen we de aanlandingsaangiften en
verkoopdocumenten vergeleken van vaartuigen waarvoor alle informatie beschikbaar was, troffen
we in 29 % van de gevallen fouten aan (vaartuigen van meer dan 15 meter lang met zowel
verkoopdocumenten als aanlandingsaangiften).
In Spanje constateerden we dat bij 39 % van de aanlandingen in onze steekproef de
verkoopdocumenten ontbraken. Dit kwam door het feit dat de autonome gemeenschap die
verantwoordelijk was voor het versturen van de verkoopdocumenten daar geen systeem voor had.
Spanje werkte aan een oplossing voor dit probleem. We stelden geen significante verschillen vast
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toen we de verkoopdocumenten met de aanlandingsaangiften vergeleken voor een steekproef van
vaartuigen.
In Schotland troffen we bij 62,5 % van de vaartuigen in de steekproef verschillen aan tussen de
aanlandingsaangiften en de verkoopdocumenten.

De uitwisseling van informatie tussen de lidstaten was niet doeltreffend
57. De controleverordening voorziet in het uitwisselen van informatie tussen de lidstaten,
wat belangrijk is voor de behandeling van de frequente gevallen waarin vaartuigen vis
vangen, aanlanden of verkopen in een andere dan hun eigen lidstaat. De Commissie heeft
een onlineplatform voor deze uitwisseling beschikbaar gesteld voor de lidstaten, maar
monitort de uitwisseling van dit soort informatie tussen de lidstaten niet.
58. Voor de lidstaten die we hebben gecontroleerd, hebben we de aanlandingsgegevens
voor de vaartuigen van één lidstaat vergeleken met de gegevens van de andere lidstaten die
bij de controle waren betrokken. We stelden vast dat Frankrijk foutief aangifte had gedaan
van vangsten van Spaanse vaartuigen die in het VK waren aangeland en in Frankrijk werden
verkocht als “aangeland in Frankrijk”. Ook constateerden we dat Italië geen vangsten die
door Spaanse vaartuigen in 2015 in zijn havens waren aangeland als “aangeland in Italië”
had aangegeven. Spanje had echter aanlandingsmededelingen betreffende zijn
vissersvaartuigen doorgestuurd naar de Italiaanse autoriteiten, die dus op de hoogte hadden
moeten zijn van de vangsten die door Spaanse vaartuigen waren aangeland.
59. De Commissie is zich ervan bewust dat de uitwisselingssystemen van de lidstaten niet
betrouwbaar zijn en leiden tot dit soort overdrachtsfouten. Zij heeft geconstateerd dat de
interne organisatie van gegevensopslag en overdrachtssystemen van de lidstaten vaak te
complex is en dat IT-systemen vaak incompatibel zijn tussen en binnen lidstaten.
60. Schotse inspecteurs gebruikten een ander onlinesysteem voor gezamenlijk gebruik van
documenten, om de vervoersdocumenten beschikbaar te stellen voor vangsten die in hun
havens waren aangeland door vaartuigen die de vlag van andere lidstaten voeren. Wanneer
de vangsten naar bestemmingen buiten Schotland worden vervoerd, kan de desbetreffende
lidstaat, indien hij dit nodig acht, de vrachtwagens die de waar vervoeren inspecteren en de
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informatie met andere gegevens vergelijken. Hoewel dit een positief voorbeeld van
samenwerking was, gaf het ook aan dat de doeltreffendheid van de uitwisseling van
gegevens en informatie via de bestaande platformen kon worden verbeterd.
Er bestaan tekortkomingen in de systemen en processen voor gegevensvalidatie
61. Nadat ervoor gezorgd is dat de vereiste gegevens in overeenstemming met de
controleverordening zijn ingevoerd, moet elke lidstaat zijn eigen systeem voor
gegevensvalidatie opzetten om inconsistente, onjuiste en ontbrekende gegevens op te
sporen.
62. We hebben onderzocht of de bezochte lidstaten passende valideringssystemen hadden
geïmplementeerd. De belangrijkste valideringstekortkomingen betroffen onbetrouwbare
valideringsalgoritmen en een gebrek aan kruiscontroles tussen verschillende
informatiebronnen en databases. Deze worden geïllustreerd in tekstvak 7.
63. Naast de vereisten van de controleverordening hadden sommige van de bezochte
lidstaten extra controles uitgevoerd op de gegevens om de kwaliteit ervan verder te
verbeteren:
a)

vergelijking van vaartuig-ID met het register om er zeker van te zijn dat het vaartuig
actief was. In Italië, het enige land waar we constateerden dat deze controle niet werd
uitgevoerd, werd voor vaartuigen die niet langer in het vlootregister stonden, aangifte
gedaan voor vangsten (zie tekstvak 5);

b)

controle om na te gaan of bij de vangst- en aanlandingsaangiften de visgronden zijn
aangegeven. In Italië, het enige land waarvan we constateerden dat een dergelijke
controle ontbrak, stelden we vast dat in 2015 in totaal 50 576 ton vis als aangeland was
aangegeven zonder specificatie van de visgrond, terwijl er 2 774 ton vis als vangst was
aangegeven zonder specificatie van de visgrond;
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c)

controle om na te gaan of de 10 % tolerantie 29 per soort tussen de vangstaangifte en de
aanlandingsaangifte in acht werd genomen. Van de vier landen die tijdens de controle
werden bezocht, had alleen Schotland dit automatische vergelijkingssysteem opgezet.

Tekstvak 7 – Tekortkomingen in de gegevensvalidering door de lidstaten
In Frankrijk werden vangst-, aanlandings- en verkoopgegevens automatisch verwerkt met behulp van
een elektronische applicatie waarmee kruiscontroles en correcties konden worden uitgevoerd op
basis van een reeks algoritmen. We stelden vast dat de gebruikte algoritmen onbetrouwbaar waren.
Ze leidden in een groot aantal gevallen tot dubbeltelling, fouten in soorten en andere vergissingen.
Wanneer de vangst- en aanlandingsgegevens verschilden of wanneer de vangst-, aanlandings- of
verkoopgegevens te ver uit elkaar lagen, selecteerde het systeem één waarde, die onjuist kon zijn, en
werden de oorspronkelijke gegevens niet bewaard. De autoriteiten hadden een systeem ingevoerd
om anomalieën op te sporen en te corrigeren in het kader van het actieplan, maar dit moest verder
worden verbeterd.
In Italië bestonden verschillende onafhankelijke databases met informatie over de vissersvloot en de
activiteiten daarvan (vlootregister, vergunningen, vangstgegevens, enz.) maar de in het kader van de
controleverordening vereiste kruiscontroles waren niet uitgevoerd. Vanwege vertragingen in de
openbare aanbestedingsprocedure en een gebrek aan middelen was er nog geen valideringssysteem
geïmplementeerd.
In Spanje konden met het valideringssysteem alleen vangst- en landingsaangiften met elkaar worden
vergeleken. De andere informatiebronnen die in de controleverordening werden genoemd (met
name het VMS) werden niet gebruikt.
De Schotse autoriteiten pasten de kruiscontroles toe die werden voorgeschreven door de
controleverordening, evenals andere controles die naar hun oordeel toegevoegde waarde hadden
(VMS-satellietinformatie werd vergeleken met in het monitoring-, controle- en bewakingssysteem
geregistreerde waarnemingen vanuit de lucht en op zee door inspectievaartuigen en -vliegtuigen;
logboek- en inmeldingsgegevens werden met elkaar vergeleken om te waarborgen dat vaartuigen de
inmeldingsvoorschriften naleefden en om vangstfouten in het logboek aan het licht te brengen).

29

De controleverordening laat een verschilmarge (tolerantie) tussen het geschatte en feitelijke
gewicht van de vangsten toe.
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64. Ondanks de inspanningen van de lidstaten voldeden drie van de vier lidstaten ten tijde
van de controle niet aan alle vereisten. Vooral Frankrijk en Italië moesten nog aanzienlijke
vorderingen maken.
De Commissie ontving geen alomvattende reeksen gevalideerde gegevens van de lidstaten
65. De controleverordening bepaalt dat elke vlaggenlidstaat de geaggregeerde
vangstgegevens over alle visbestanden of groepen visbestanden waarop een TAC of quotum
van toepassing is, voor de 15e van de volgende maand aan de Commissie dient te
verstrekken. De lidstaten moeten de Commissie ook ieder kwartaal informeren over de
geaggregeerde hoeveelheden gevangen vis die niet maandelijks worden doorgestuurd. Deze
informatie is de belangrijkste gegevensbron betreffende het gebruik van quota en de
visserijactiviteiten van de EU-vloot. De Commissie geeft deze gegevens door aan de
regionale organisaties voor visserijbeheer. Daarom is het belangrijk dat de gegevens
betrouwbaar zijn zodat het juiste visserijbeheersbesluit kan worden genomen.
66. De lidstaten rapporteren vangstinformatie ook aan Eurostat, die de visserijstatistieken
voor de EU samenvoegt.
67. We hebben de geaggregeerde vangstgegevens voor de vier bezochte landen waarover
de Commissie beschikte (DG MARE en Eurostat) vergeleken met de gegevens die
rechtstreeks door de nationale autoriteiten waren verstrekt. We stelden aanzienlijke
verschillen vast, die in tabel 1 zijn weergegeven.
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Tabel 1 – Verschillen tussen gegevens van de lidstaten, DG MARE en Eurostat
Vangsten per lidstaat
(1000 ton)

Spanje

Frankrijk

Italië

Verenigd Koninkrijk

Gegevensbron
Gegevens van lidstaat (LS)
DG MARE
Eurostat
MARE versus LS
MARE versus Eurostat
Gegevens van lidstaat
DG MARE
Eurostat
MARE versus LS
MARE versus Eurostat
Gegevens van lidstaat
DG MARE
Eurostat
MARE versus LS
MARE versus Eurostat
Gegevens van lidstaat
DG MARE
Eurostat
MARE versus LS
MARE versus Eurostat

2013

2014

878
483
904
-45%
-47%
542

2015

529
6%
9%
76
38
173
-50%
-78%

910
942
1 237
3%
-24%
537
536
544
0%
-1%
76
28
177
-63%
-84%

870
926
902
6%
3%
477
436
497
-8%
-12%
80
23
191
-72%
-88%

628

759

708

911
618
45%
47%

752
752
-1%
0%

707
702
0%
1%

574

Bron: Lidstaten, DG MARE en Eurostat.

68. Er waren verschillende verklaringen voor deze verschillen: ontbrekende informatie over
bepaalde vlootsegmenten of bepaalde visbestanden, herziening van gegevens door de
lidstaten of dubbeltelling van gegevens (zie tekstvak 8).
Tekstvak 8 – Problemen die tot inconsistenties tussen gegevensbronnen leidden
Bepaalde visbestanden en vlootsegmenten waren niet opgenomen in de aan DG MARE gestuurde
gegevens
In het geval van Frankrijk werd het verschil tussen de lidstaatgegevens en de aan DG MARE
verstuurde informatie in 2015 veroorzaakt door het feit dat gegevens over vangsten waarop
partnerschapsovereenkomsten met niet-EU-landen van toepassing waren, afzonderlijk werden
verzonden, in een ander elektronisch formaat dan dat waar de Commissie om had gevraagd, en niet
in het systeem van de Commissie werden geüpload. Omdat Frankrijk hetzelfde formaat in 2014
gebruikte, moet het kleine verschil in de brutototalen veroorzaakt zijn door te hoge aangiften van
andere gegevens.
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Italië verstuurde geen informatie over vangsten van vaartuigen van minder dan 10 meter lang of van
vaartuigen waarvoor papieren visserijlogboeken moesten worden ingediend. Samen maakten deze
vaartuigen 85 % uit van het totaalaantal vaartuigen en waren ze goed voor ten minste 23 % van alle
vangsten.
De lidstaten gaven later aangebrachte correcties niet altijd door aan DG MARE
In Spanje bevatten de gegevens van de Commissie voor 2014 en 2015 geen correcties die na de door
DG MARE gestelde termijn waren aangebracht. In 2013 verstuurde de lidstaat geen gegevens over
soorten waarop geen TAC en quotum van toepassing waren.
Dubbeltelling van gegevens in de database van de Commissie met betrekking tot maandelijkse en
driemaandelijkse aangiften tot 2013
Dit was het geval voor het VK in 2013 voor gegevens over sommige vissoorten.

69. Hoewel de verschillen tussen de geaggregeerde cijfers van DG MARE en Eurostat licht
waren afgenomen, bleek uit door DG MARE verrichte tests op een steekproef van soorten
dat er voor bepaalde soorten nog steeds substantiële verschillen bestonden. Omdat de
cijfers voor verschillende soorten hoger of lager kunnen zijn, zou hierdoor ten onrechte de
indruk kunnen ontstaan dat er sprake was van een verbetering in de geaggregeerde
gegevens. Er was door beide diensten een werkgroep opgezet om de kwaliteit van de
gegevens te verbeteren en verschillen op te lossen.
70. De algehele omvang van de verschillen doet twijfel rijzen over de betrouwbaarheid,
volledigheid en vergelijkbaarheid van de vangstgegevens waarover de Commissie beschikt.
Deze gegevens worden ook gebruikt in het kader voor gegevensverzameling en verschaffen
informatie die wordt gebruikt voor wetenschappelijke adviezen en besluiten over
visserijbeheer. De onbetrouwbaarheid van de gegevens bemoeilijkt het visserijbeheer en
creëert het risico dat niet altijd de juiste keuzes (bijv. met betrekking tot TAC’s, quota,
visserij-inspanning of technische maatregelen) worden gemaakt.
71. Op grond van de controleverordening moeten de lidstaten bovendien geaggregeerde
vangstgegevens per visbestand indienen. Het feit dat de rapportage geen gedetailleerde
informatie over het visgebied, de grootte van de vaartuigen en het vistuig hoeft te
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omvatten, beperkt echter de mogelijkheden om de vangstgegevens grondig te analyseren
(bijv. de impact van een vlootsegment op een bepaald visbestand).
Het inspectiesysteem functioneerde, maar tekortkomingen in de toepassing van sancties
maakte de handhaving minder doeltreffend
72. Een doeltreffend inspectiesysteem is een van de belangrijkste factoren die waarborgen
dat visserijactiviteiten duurzaam blijven en dat de toekomst van de sector op lange termijn
verzekerd is. Het systeem moet ervoor zorgen dat de naleving van de voorschriften
betreffende visserijbeheer (bijv. betreffende de werking van het VMS, de indiening van
aangiften, de inachtneming van vistuigspecificaties, de grootte van de vis, enz.) die voor alle
exploitanten in de visserijsector gelden, wordt geverifieerd en dat er sancties worden
opgelegd in het geval van niet-naleving. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het opzetten
van de noodzakelijke structuren en voor het verstrekken van de voor inspecties en sancties
benodigde financiering, apparatuur en personeelsleden. Bij het uitvoeren van deze taken
moet rekening worden gehouden met de beginselen van niet-discriminatie en nietverstoring van de concurrentie tussen sectoren, vaartuigen en mensen, zoals wordt erkend
in de controleverordening. Deze beginselen zijn met name van belang vanwege de inherent
grensoverschrijdende aard van visserijactiviteiten, waardoor vaartuigen actief kunnen zijn in
de wateren van andere lidstaten.
De lidstaten planden de inspecties in het algemeen goed, maar de inspectieverslagen
moesten verder worden gestandaardiseerd en beter worden geregistreerd
73. Wil het inspectiesysteem naar behoren functioneren 30, dan moeten in de lidstaten
passende structuren aanwezig zijn en dienen zij risicoanalyses uit te voeren om de
risiconiveaus voor verschillende vloten, activiteiten en exploitanten vast te stellen. Op basis
van het vastgestelde risico moeten ze een jaarlijks inspectieplan opstellen en de
noodzakelijke financiering, apparatuur en personeelsleden toewijzen. De lidstaten moeten
een elektronische database opzetten waarmee ze de uitvoering van het plan kunnen

30

Zie artikel 5 van de controleverordening.
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monitoren en vervolgens de inspectieresultaten kunnen analyseren en gebruiken. De
database moet regelmatig worden bijgewerkt en alle inspectie- en toezichtsverslagen
bevatten die door hun personeel zijn opgesteld. Wanneer het geïnspecteerde vissersvaartuig
de vlag van een andere lidstaat voert, moet er, indien er tijdens de inspectie een inbreuk aan
het licht is gekomen, onmiddellijk een exemplaar van het inspectieverslag naar het
desbetreffende land worden gestuurd.
Inspectieactiviteiten werden in het algemeen goed gepland
74. We hebben de organisatie van inspectieactiviteiten in de gecontroleerde lidstaten 31
geëvalueerd, alsmede de bestaande procedures voor het verrichten van risicoanalyses en
het opstellen en uitvoeren van inspectieplannen. In bijlage IV wordt uitgelegd hoe inspecties
worden georganiseerd in de bezochte lidstaten.
75. Tijdens de controle merkten we op dat de risicoanalyse in de vier door ons bezochte
lidstaten werd verricht en dat deze, behalve in Frankrijk, werd gecoördineerd op nationaal
niveau, waarbij rekening werd gehouden met zowel nationale als plaatselijke risico’s. In
aansluiting op deze risicoanalyses werden er inspectieplannen opgesteld. In Frankrijk werd
de coördinatie tussen het nationale, regionale en lokale niveau ondermijnd door de
complexiteit van de administratieve organisatie.
76. We constateerden dat de lidstaten soms werden belemmerd in de uitvoering van hun
inspectieplannen. In Frankrijk en Spanje werden de inspectieprioriteiten niet bepaald door
de autoriteit die de middelen verstrekte. In Frankrijk was er soms een verschil tussen de
toegewezen taken en de toegewezen middelen, met als gevolg dat de controleteams niet
alle beoogde aanlandingen konden controleren en het aantal inspecties de afgelopen jaren
was gedaald. Volgens de autoriteiten van de lidstaten konden externe factoren ertoe leiden
dat visserij-inspecties minder prioriteit kregen (bijv. de migrantencrisis in het Middellandse
Zeegebied, die het gebruik van zeemachtmiddelen vereiste).

31

In het geval van het VK hebben we alleen het Schotse systeem geëvalueerd.
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77. De lidstaten verstrekten de inspecteurs een reeks IT-instrumenten en databases om hen
te helpen hun werkzaamheden uit te voeren en er verslag over uit te brengen. Behalve in
Spanje en één Frans departement hadden de inspecteurs ter plaatse echter geen toegang
tot informatie (bijv. via mobiele toestellen). In plaats daarvan moesten ze het VCC bellen om
informatie. Dit vormt met name een probleem in gevallen waarin de inspectie niet van
tevoren kan worden gepland, maar ad hoc moet worden verricht bij aankomst in de haven.
In deze gevallen zou dankzij snelle toegang tot informatie doeltreffender bepaald kunnen
worden welke vaartuigen geïnspecteerd moeten worden. Bovendien kunnen de inspecteurs
vanwege het gebrek aan realtimetoegang tijdens inspecties de identiteit, vergunningen en
kenmerken van het vaartuig niet vergelijken met de documenten aan boord. Hierdoor
kunnen fouten in de database zoals die welke tijdens de controle werden ontdekt en nietgoedgekeurde wijzigingen in de kenmerken van het vaartuig, moeilijker worden opgespoord
(zie tekstvak 4). In sommige havenkantoren in Frankrijk was het zelfs zeer moeilijk voor
inspecteurs om op eigen kantoor toegang te krijgen tot IT-applicaties, zodat zij zich
onmogelijk efficiënt konden voorbereiden op inspecties.
Inspectiepraktijken moeten verder worden gestandaardiseerd
78. Om visserij-inspecteurs de mogelijkheid te bieden de naleving efficiënt te controleren
en visserijexploitanten eerlijk te behandelen, moeten de autoriteiten van de lidstaten
soortgelijke inspecties op gestandaardiseerde wijze verrichten en geschikte
inspectieprotocollen en -handboeken ontwikkelen. We hebben onderzocht hoe inspecties
van aanlandingen in de bezochte lidstaten werden verricht. Bij de inspecties werd één
nationaal rapportageformulier gebruikt (Italië en Frankrijk) of inspectiehandboeken en –
formulieren (Spanje en Schotland), behalve in het Middellandse Zeegebied van Frankrijk,
waar de inspecteurs tijdens de inspectie verschillende of geen controlelijsten gebruikten. De
gecreëerde standaardisatie-instrumenten boden een goed kader om de naleving van het
non-discriminatiebeginsel bij controleactiviteiten te waarborgen, maar werden niet altijd
gebruikt.
79. Het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) is verantwoordelijk voor het
organiseren van de operationele coördinatie van controleactiviteiten tussen de lidstaten.
Het verleent bijstand aan de lidstaten en de Commissie, voornamelijk via regionale plannen
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voor gezamenlijke inzet (JDP’s) 32. We merkten op dat er in het kader van het JDP voor het
Middellandse Zeegebied inzake blauwvintonijn en zwaardvis zeer uitgebreide controlelijsten
beschikbaar waren voor aanlandingsinspecties. Deze zijn echter niet verplicht en bieden
slechts pedagogische ondersteuning, en in de praktijk werden ze niet gebruikt voor nationale
inspecties in Italië en Frankrijk, hoewel ze een goed instrument waren voor het
standaardiseren van de inspectieaanpak.
Niet alle inspectieactiviteiten werden in de nationale database geregistreerd
80. De controleverordening schrijft de lidstaten voor dat ze een elektronische database
bijhouden van alle inspectie- en toezichtactiviteiten met betrekking tot visserijtakken 33 (met
inbegrip van vervoers- en marktinspecties). Wanneer dergelijke databases naar behoren
worden bijgehouden, zijn ze een doeltreffend instrument om inspecties beter te plannen, uit
te voeren en er verslag over uit te brengen. Wij stelden vast dat de inspectiedatabases niet
altijd volledig operationeel waren en niet systematisch alle verslagen bevatten over de
inspecties die door alle autoriteiten die betrokken waren bij visserijactiviteiten (bijv. vervoer,
exploitanten van eerste verkoop; op nationaal en regionaal niveau) waren verricht, zoals
geïllustreerd in tekstvak 9.
Tekstvak 9 – Voorbeelden van tekortkomingen met betrekking tot inspectie- en toezichtsdatabases
In Frankrijk was de elektronische inspectiedatabase in 2015 niet volledig functioneel (langzaam en
niet gebruiksvriendelijk). De hoeveelheid verslagen die was ingevoerd, was dus laag, en het systeem
kon niet worden gebruikt om inspecties efficiënt te plannen, te coördineren en er follow-up aan te
geven.

32

De JDP’s worden opgezet voor visserijtakken of gebieden die door de Europese Commissie en
de betrokken lidstaten als een prioriteit worden beschouwd. Ze kunnen betrekking hebben op
ofwel Europese wateren waarvoor een specifiek controle- en inspectieprogramma is vastgesteld
door de Commissie in samenwerking met de lidstaten, ofwel internationale wateren die onder
de bevoegdheid van een regionale organisatie voor visserijbeheer (ROVB) vallen.

33

Artikel 78 van de controleverordening.
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In Spanje konden de regionale autoriteiten vaartuigen inspecteren die ook door de centrale
autoriteiten waren geïnspecteerd. Om hun werk te coördineren werd er in 2012 een werkgroep
opgezet. Ten tijde van onze controle was er geen centrale elektronische database waarin alle
inspecties voor één vaartuig werden weergegeven, wat een waardevolle bron van informatie zou zijn
geweest voor de verschillende inspectieautoriteiten.

De toegepaste sancties waren niet altijd afschrikkend, evenredig en doeltreffend
81. Om de inspecties doeltreffend te maken en het aantal inbreuken op het GVB terug te
dringen, moeten er indien nodig sancties op volgen. De door de lidstaten vastgestelde
sancties moesten afschrikkend, evenredig en doeltreffend zijn 34. Bij het gebruik ervan zou
rekening moeten worden gehouden met de ernst en potentiële economische voordelen van
de inbreuk.
82. Om ervoor te zorgen dat exploitanten gelijk behandeld worden ongeacht de wateren
waarin de inbreuk werd gepleegd en om tegelijkertijd in overeenstemming met het
subsidiariteitsbeginsel het recht van de lidstaten om hun eigen sanctiesysteem in te voeren,
te handhaven, werd in de controleverordening een puntensysteem voor ernstige inbreuken
vastgesteld met betrekking tot de vergunning of de kapitein van een vaartuig. Het
puntensysteem trad op 1 januari 2012 in werking. Indien het totaalaantal punten een
bepaald niveau bereikt of overschrijdt, moet de visserijvergunning worden opgeschort of
definitief worden ingetrokken.
De toegepaste sancties konden herhaaldelijke inbreuken niet altijd voorkomen
83. De lidstaten gebruikten verschillende sanctiesystemen voor GVB-inbreuken, zoals
geïllustreerd in tabel 2.

34

Artikel 89, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1224/2009.
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Tabel 2 – Sanctieprocedures van lidstaten
Lidstaat

Soort sanctie
De bestuursrechtelijke procedure werd gebruikt.

Spanje

Het bedrag van de opgelegde boete was afgestemd op een inbreukcategorie en hing af van het
milieueffect, de frequentie en de ernst van de inbreuk. De waarde van de vangst kon worden
toegevoegd aan het totaalbedrag van de sanctie.
Het puntensysteem werd slechts gedeeltelijk gebruikt.
Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures werden gebruikt naar eigen goeddunken van de
inspectieautoriteit. Op nationaal niveau was geen informatie beschikbaar over de toegepaste
strafrechtelijke sancties.

Frankrijk

Hoewel de nationale wetgeving voorzag in vaste bedragen of sancties die evenredig waren aan de
economische voordelen, stelde elke overheidsinstantie in de praktijk de sancties vast zonder
daarmee rekening te houden.
Er werd geen puntensysteem gebruikt.
Door de inspectieautoriteiten werden bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures gebruikt.

Italië

Het bedrag van de boete werd bepaald door de overheidsinstantie binnen de marge die in de
wetgeving was vastgelegd. Op enkele uitzonderingen na was er geen correlatie tussen de sancties
en het economische voordeel.
Om het proces te versnellen boden de autoriteiten de keuze tussen het betalen van twee keer het
minimumbedrag van de boete of een derde van de maximale boete binnen een bepaalde
inbreukcategorie enerzijds en een door een rechter vastgesteld bedrag anderzijds.
Voor ernstige inbreuken werd een puntensysteem gebruikt.
Er werden bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures gebruikt.

Verenigd
Koninkrijk
(Schotland)

Er werden zelden boetes opgelegd en preventieve maatregelen werden vaker uitgevoerd dan
daadwerkelijke sancties. Indien er financiële sancties werden opgelegd, werd daartoe besloten
door de overheidsinstanties binnen de marge die in de nationale wetgeving was vastgelegd,
waarbij rekening werd gehouden met het economische voordeel.
Er werd beperkt gebruikgemaakt van een puntensysteem (het werd niet consequent en niet altijd
bij ernstige inbreuken toegepast).

Bron: Wetgeving, informatie ter plaatse en databases voor inbreuken en sancties.

84. We constateerden dat het vereiste om de sanctie te koppelen aan het economische
voordeel van de inbreuk in Spanje systematisch werd toegepast. In Schotland werd het
systematisch toegepast in de weinige gevallen waarin tot boetes werd besloten. Hoewel er
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in Italië en 35 Frankrijk in bepaalde gevallen door de wetgeving in werd voorzien, werd het in
het algemeen niet in de praktijk toegepast.
85. Om de afschrikwekkende werking van de sanctie in te schatten, hebben we de lijst van
sancties in de bezochte lidstaten geanalyseerd om vaartuigen te identificeren die
verschillende keren een sanctie hadden gekregen. Het aantal vaartuigen met meer dan vijf
inbreuken wordt weergegeven in tabel 3.
Tabel 3 – Vloot, inspecties, inbreuken en herhaaldelijke inbreuken in de bezochte lidstaten
in de periode 2013-2015

Lidstaat

Spanje
Frankrijk
Italië

(1)

(2)

Verenigd
Koninkrijk
(3)
(Schotland)

Totale vloot
op
31.12.2015

Totaalaantal
inspecties
op zee en bij
aanlanding

Totaalaantal
inspecties die
resulteerden
in de
vaststelling
van inbreuken

Inbreuken als
percentage
van inspecties

Totaalaantal
vaartuigen met
meer dan vijf
inbreuken in
deze drie jaar

Percentage
van de vloot
met meer dan
vijf inbreuken

9 396

23 146

4 703

20 %

25

0%

6 910

39 515

1 585

4%

43

1%

12 316

18 038

3 536

20 %

72

1%

2 015

16 990

5 150

30 %

169

8%

(1) Gegevens van Frankrijk omvatten de inspecties die door het grote aantal betrokken autoriteiten
en in de distributieketen werden verricht. Voor 2014-2015 beschikten we slechts over een deel
van de gegevens (zie tekstvak 9).
(2) De autoriteiten die in Italië verantwoordelijk zijn voor inspecties, zijn ook verantwoordelijk voor
de inspecties na de eerste verkoop en hadden ook andere verantwoordelijkheden die buiten de
reikwijdte van de controleverordening vallen.
(3) De totale vloot van het VK omvatte 6 232 vaartuigen; volgens de statistieken van Marine
Scotland waren er eind 2015 2 015 vaartuigen in Schotland.
Bron: Van de lidstaten ontvangen gegevens.
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Onlangs hebben de autoriteiten bepalingen ingevoerd voor het koppelen van bepaalde ernstige
inbreuken aan de economische waarde van de vis, maar de reikwijdte ervan blijft beperkt
(aanlandingsverplichting en de minimale omvang van de vis). Omdat de wetgeving pas na de
controle werd goedgekeurd, kon de toepassing ervan niet worden geverifieerd.
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86. In Spanje was het aantal vaartuigen met meer dan vijf inbreuken tussen 2013 en 2015
verwaarloosbaar als aandeel van de totale vloot. Dit kon worden verklaard door het feit dat
boetes wettelijk verdubbeld kunnen worden indien de kapitein binnen 18 maanden dezelfde
inbreuk pleegde of indien er in de drie jaar volgend op de vorige inbreuk nog een inbreuk
werd gepleegd.
87. Schotland had verreweg het hoogste aandeel vaartuigen met meer dan vijf inbreuken:
meer dan 169 individuele exploitanten pleegden tussen 2013 en 2015 meer dan vijf
inbreuken. Hoewel de boete wordt verdubbeld wanneer een inbreuk die eerder met een
boete werd bestraft, opnieuw wordt gepleegd, was het aantal opgelegde boetes zeer klein.
In de praktijk omvatten de meeste maatregelen die na een inbreuk werden genomen een
briefadvies en een schriftelijke of mondelinge waarschuwing. Deze “zachte maatregelen”
werden zelfs toegepast bij ernstige inbreuken (bijv. het vangen van vis na sluiting van de
desbetreffende visserijtak) en leken herhaling van de inbreuk niet te voorkomen. Hoewel de
inspectie-inspanningen en de dekking ervan hoger waren dan in de andere lidstaten, was het
aantal herhalingen groter, wat erop wijst dat de afschrikwekkende werking van de sancties
minder is.
88. In Italië had het grootste deel van de herhaalde inbreuken betrekking op het
Scheepvaartwetboek (markering van vaartuigen, regels inzake de bemanning), dat geen deel
uitmaakt van het GVB. In Frankrijk slaagden de controleurs er niet in een overzicht van alle
sancties te krijgen omdat de kantoren voor maritieme zaken (direction départementale des
territoires et de la mer (departementaal directoraat voor land en zee), direction
interrégionale de la mer (interregionaal directoraat voor de zee), direction des pêches
maritimes et de l'aquaculture (directoraat voor zeevisserij en aquacultuur)) geen informatie
ontvingen over de door de rechtbank via een strafrechtelijke procedure opgelegde sancties.
De analyse is dus onvolledig.
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Het puntensysteem werd niet consequent toegepast
89. Wij constateerden dat het in de controleverordening voorgeschreven puntensysteem
voor ernstige inbreuken 36 in Italië was ingevoerd en goed functioneerde. Het werd
gedeeltelijk toegepast in Spanje, niet consequent toegepast in Schotland en het was niet
ingevoerd in Frankrijk. Meer informatie is te vinden in tekstvak 10.
Tekstvak 10 – Strafpuntensysteem van de lidstaten
In Spanje werd het EU-strafpuntensysteem in een beperkt aantal gevallen toegepast (49 tussen 2013
en 2015). Het systeem werd voorzichtig toegepast gezien de sociaal-economische impact van het
intrekken van visvergunningen. Zelfs zonder punten toe te kennen werden vergunningen in de
praktijk tijdelijk opgeschort voor inbreuken die als bijzonder ernstig werden beschouwd en werd
eigenaars en kapiteins tijdelijk de exploitatiebevoegdheid ontzegd.
In Schotland werd het EU-strafpuntensysteem niet consequent toegepast. In strijd met het in de
controleverordening genoemde niet-discriminatiebeginsel hadden de autoriteiten een verschillende
aanpak van vergelijkbare inbreuken afhankelijk van de maatregelen en de sancties die erop volgden.
Er werden alleen punten toegekend voor ernstige inbreuken na een veroordeling door de rechtbank.
Er werden geen punten toegevoegd voor ernstige inbreuken waarvoor beroep was ingesteld bij een
rechtbank om de betaling van boetes af te dwingen die in het kader van de administratieve
procedure waren opgelegd, of in gevallen waarin slechts een waarschuwing of briefadvies werd
afgegeven. Tussen 2013 en 2015 werden slechts in zeven gevallen punten toegekend.
In Frankrijk werd het EU-strafpuntensysteem niet toegepast. Duidelijke nationale regels en
procedures voor de verantwoordelijkheid van sancties en punten ontbraken. De Commissie heeft
een actieplan met Frankrijk opgesteld om de tekortkomingen met betrekking tot de organisatie en
uitvoering van inspecties en sancties aan te pakken. Het actieplan was nog niet volledig uitgevoerd
ten tijde van de controle.

90. Er was niet altijd een gelijk speelveld voor visserijexploitanten omdat de lidstaten het
puntensysteem niet consistent toepasten. Het is mogelijk dat EU-exploitanten die een

36

Artikel 92 van Verordening (EG) nr. 1224/2009.
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bepaalde ernstige inbreuk hadden gepleegd in andere lidstaten of in andere regio’s binnen
dezelfde lidstaat geen punten hebben gekregen.
91. Indien de inbreuk wordt gepleegd in de wateren van een andere lidstaat, is de
vlaggenlidstaat verantwoordelijk voor het toekennen van de punten. De lidstaten wisselen
gegevens uit met betrekking tot de inbreuk. Er is momenteel echter geen Europees register
van inbreuken en sancties, dat het mogelijk zou maken beter follow-up te geven aan
toegekende punten, effectievere risicoanalyses te maken en de transparantie tussen
lidstaten te verbeteren.
92. Het EFCA heeft het systeem voor elektronische inspectierapportage (EIR) ontwikkeld,
dat de lidstaten kunnen gebruiken als hun nationale database voor inspectieverslagen. Dit
instrument zou door de lidstaten kunnen worden gebruikt om informatie over inspecties en
punten te delen.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
93. Het gemeenschappelijk visserijbeleid dient te beschikken over een doeltreffend
controlesysteem om de duurzaamheid van visbestanden en de visserijsector op lange
termijn te garanderen. Het EU-kader voor visserijcontroles is voor het laatst in 2009 bij
verordening van de Raad herzien, om de tekortkomingen die destijds bekend waren en die
werden geïdentificeerd in Speciaal verslag nr. 7/2007 van de Rekenkamer, aan te pakken.
Het omvat de beginselen en regels om visserijactiviteiten, visserijbeheersmaatregelen,
gegevensvereisten, inspecties en sancties te controleren.
94. We zijn nagegaan of de EU al dan niet beschikte over een doeltreffend systeem voor
visserijcontroles door de belangrijkste vereisten van de visserijcontroleverordening van de
EU en de uitvoering daarvan door de lidstaten te onderzoeken. We hebben geanalyseerd
hoe de lidstaten de onderdelen van de vlootcapaciteit (brutotonnage en motorvermogen)
controleerden en of ze hun vlootregister al dan niet regelmatig bijwerkten, of
visserijbeheersmaatregelen goed werden uitgevoerd, of de voor visserijbeheer benodigde
gegevens volledig en betrouwbaar waren, en of inspecties en sancties al dan niet naar
behoren werden gepland, uitgevoerd en ingezet.
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95. Sinds onze controle in 2007 en de herziening van de controleverordening hebben de
lidstaten en de Commissie op een aantal gebieden vooruitgang geboekt. Toch stelden we
vast dat de EU vanwege ernstige tekortkomingen op de meeste gecontroleerde gebieden,
nog niet beschikt over een voldoende doeltreffend systeem voor visserijcontroles om bij te
dragen tot het succes van het GVB. De lidstaten hadden de visserijcontroleverordening nog
niet volledig uitgevoerd en enkele bepalingen van de verordening zouden moeten worden
gewijzigd om de lidstaten in staat te stellen visserijactiviteiten doeltreffend te controleren.
96. De door ons bezochte lidstaten hebben niet voldoende geverifieerd of de capaciteit van
hun vloot, namelijk de brutotonnage en het motorvermogen, juist was. Hoewel de
controleverordening specifiek voorziet in een procedure voor verificaties van documentatie
en fysieke verificaties met betrekking tot motorvermogen, is dit niet het geval voor
verificaties van de brutotonnage. We merkten op dat de door ons bezochte lidstaten de
tonnage van hun vissersvaartuigen niet verifieerden en dat twee van hen de vereiste
controles van het motorvermogen nog niet hadden verricht. In gevallen waarin dergelijke
controles wel waren verricht, werden er verschillen vastgesteld tussen het daadwerkelijke
en gedocumenteerde motorvermogen. Dit toont de noodzaak aan om dergelijke controles te
verrichten, des te meer omdat sommige lidstaten hun vlootcapaciteitsmaximum naderen
(zie de paragrafen 14-20). Tijdens de controle stelden we ook een aanzienlijk aantal
verschillen vast tussen de vaartuiggegevens in het vlootregister en de gegevens in de
ondersteunende documenten (zie de paragrafen 21-24).
Aanbeveling 1 – Verbeteren van de betrouwbaarheid van de informatie over vissersvloten
Om de nauwkeurigheid van de informatie over vangstcapaciteit te verbeteren, moeten de
lidstaten uiterlijk in 2018
a) procedures invoeren om de juistheid van de in hun nationale vlootregisters ingevoerde
informatie te verifiëren;
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In het kader van een toekomstige wijziging van de controleverordening en om de
nauwkeurigheid van de informatie over vangstcapaciteit te verbeteren, bevelen we de
Commissie aan om in haar wetgevingsvoorstel:
b) gedetailleerde regels op te nemen inzake de regelmatige verificaties van documenten en
verificaties ter plaatse van zowel de brutotonnage (BT) als het motorvermogen (kW) als
indicatoren aan de hand waarvan de vangstcapaciteit kan worden berekend.
97. De lidstaten moeten visserijbeheersmaatregelen uitvoeren die in nationale, Europese
en internationale wetgeving zijn vastgelegd (zie de paragrafen 25 en 26). De monitoring en
controle van visserijactiviteiten is van essentieel belang om de duurzaamheid van de visserij
te waarborgen. We constateerden dat de satellietvolgsystemen voor vissersvaartuigen
(VMS) waarbij satellietvolgtechnologie werd toegepast, belangrijke informatie verschaften
voor dergelijke activiteiten en dat de lidstaten de visserijbeheersmaatregelen in het
algemeen adequaat uitvoerden. Als gevolg van de toepassing van de voorschriften van de
controleverordening werd 89 % van de EU-vloot echter niet door VMS gemonitord. Dit stond
een doeltreffend visserijbeheer in de weg (zie de paragrafen 25-32).
98. De door ons bezochte lidstaten investeerden behoorlijk wat middelen in het beheer van
de benutting van de aan hen toegekende visquota, en deden dat goed. Wanneer de
autoriteiten van de lidstaten producentenorganisaties echter toestonden om de
quotaverdeling te beheren, wisten ze niet altijd welke criteria werden gebruikt om de quota
onder alle begunstigden te verdelen. Door dit gebrek aan transparantie is het lastig voor de
lidstaten te weten wie de daadwerkelijke begunstigden van vangstmogelijkheden zijn en dus
alle potentieel nadelige gevolgen daarvan voor het milieu en de plaatselijke economieën te
beoordelen, en zo nodig de noodzakelijke corrigerende maatregelen te nemen. Bovendien
vergroot dit gebrek aan transparantie het risico dat specifieke belangen van bepaalde
economische actoren bevoordeeld worden ten koste van anderen (zie de paragrafen 33-36).
De visserij-inspanningsregelingen waren lastig te monitoren, met name voor vaartuigen die
niet met een VMS waren verbonden, en de lidstaten hanteerden een verschillende aanpak
voor het berekenen van het aantal dagen op zee, dat een van de belangrijkste elementen
van deze regelingen is (paragraaf 37). Er waren te veel technische maatregelen, die soms te
gecompliceerd waren om door vissers te worden toegepast en door inspecteurs te worden
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gecontroleerd. We hebben echter voorbeelden van goede praktijken gezien waarbij
beroepsorganisaties van de visserijsector hun leden verplichtten om bijkomende, gerichtere
instandhoudingsmaatregelen na te leven dan die welke waren vereist in het kader van het
gemeenschappelijk visserijbeleid (zie de paragrafen 38-41).
Aanbeveling 2 – Verbeteren van de monitoring van visserijbeheersmaatregelen
In het kader van een toekomstige wijziging van de controleverordening en om de
activiteiten van kleine vissersvaartuigen beter te monitoren, bevelen we de Commissie
aan om in haar wetgevingsvoorstel:
a) VMS-uitzonderingen voor vaartuigen tussen 12 en 15 meter te schrappen;
b) de installatie van kleinere en goedkopere plaatsbepalingssystemen voor vaartuigen van
minder dan 12 meter lang voor te schrijven.
Om de transparantie met betrekking tot de verdeling van de visquota te waarborgen,
moeten de lidstaten uiterlijk in 2019
c) overeenkomstig artikel 16 van de GVB-verordening de Commissie informeren over hun
systemen voor quotatoewijzingen, met inbegrip van de wijze waarop de verdeling van de
visquota onder belanghebbenden berust op transparante en objectieve criteria.
99. Gegevens over visserijactiviteiten die waren verzameld in het kader van de
controleverordening waren niet volledig en betrouwbaar genoeg. Vangstgegevens voor
vaartuigen waarvoor aangifte op papier werd gedaan, die een aanzienlijk aandeel van de EUvloot vormen, waren onvolledig. Verder troffen we een aanzienlijke hoeveelheid fouten en
systeemgebreken aan in de registratie van papieren aangiften in de databases van de
lidstaten (zie de paragrafen 47-54). We stelden aanzienlijke verschillen vast tussen de
opgegeven aanlandingen en de daaropvolgende registratie van de eerste verkoop (zie de
paragrafen 55 en 56). Twee van de vier bezochte lidstaten deelden en traceerden informatie
over activiteiten van vaartuigen die zich van één vlaggenlidstaat naar een andere
verplaatsten niet voldoende, hoewel er enkele goede bilaterale initiatieven waren (zie de
paragrafen 57-60). We ontdekten tekortkomingen in de gegevensvalidatie- en

59

kruiscontroleprocessen van de lidstaten die belemmeren dat inconsistenties, fouten en
ontbrekende informatie worden ontdekt (zie de paragrafen 61-64). Verder waren er
aanzienlijke verschillen tussen de totale door de lidstaten ingevoerde vangstgegevens en die
welke de verschillende diensten van de Commissie ter beschikking stonden (zie de
paragrafen 65-70). Ten slotte zijn de lidstaten krachtens de controleverordening niet
verplicht om vangstgegevens te versturen met daarin een specificatie van het visgebied, de
grootte van de vaartuigen en het vistuig, wat een gedetailleerde analyse van de Europese
vlootactiviteit belemmert (zie paragraaf 71).
Aanbeveling 3 – Verbeteren van de betrouwbaarheid van de visserijgegevens
1. Om de volledigheid en betrouwbaarheid van visserijgegevens te verbeteren
moeten de lidstaten uiterlijk in 2019
a) het proces voor de invoering en verificatie van gegevens op papier over visserijactiviteiten
evalueren en verbeteren;
b) ervoor zorgen dat ze betrouwbare gegevens hebben over de activiteiten van vaartuigen
van minder dan 10 meter lang, en dat ze de regels die in de controleverordening zijn
vastgelegd betreffende het verzamelen ervan toepassen;
c) de validatie en kruiscontroles van gegevens over visserijactiviteiten afronden.
De Commissie moet uiterlijk in 2020
d) een platform voor de uitwisseling van informatie opzetten dat door de lidstaten moet
worden gebruikt om gevalideerde gegevens in gestandaardiseerde formaten en met een
gestandaardiseerde inhoud te versturen, zodat de informatie die ter beschikking staat van
de verschillende diensten van de Commissie overeenkomt met de gegevens van de lidstaten;
e) de ontwikkeling van een goedkoper, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker systeem
bevorderen om de elektronische communicatie van visserijactiviteiten voor vaartuigen van
minder dan 12 meter lang te vergemakkelijken;
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f) de overige problemen met de volledigheid en betrouwbaarheid van gegevens op
lidstaatniveau analyseren en waar nodig met de lidstaten passende acties overeenkomen.
2. In het kader van een toekomstige wijziging van de controleverordening en om de
volledigheid en betrouwbaarheid van visserijgegevens te verbeteren, bevelen we de
Commissie aan om in haar wetgevingsvoorstel:
g) de vrijstelling van aangiften via het elektronisch meldsysteem en elektronische aangiften
voor vaartuigen tussen 12 en 15 meter lang te schrappen of alternatieve oplossingen te
overwegen;
h) de rapportageverplichtingen voor vangstgegevens van de lidstaten in het kader van de
controleverordening te herzien en er gedetailleerdere informatie over visgebied, omvang
van de vaartuigen en vistuig in op te nemen.
100. Een doeltreffend visserij-inspectiesysteem is essentieel voor de waarborging van de
naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de duurzaamheid van de
visserijactiviteiten (zie paragraaf 72). Wij constateerden dat de inspecties in het algemeen
goed waren gepland. Het feit dat informatie over vaartuigen niet realtime toegankelijk is
voor inspecteurs maakte de inspecties echter minder doeltreffend (zie de paragrafen 73-77).
De bezochte lidstaten hadden gestandaardiseerde inspectieprocedures, maar we troffen
gevallen aan waarin de beschikbare rapportageformulieren niet door inspecteurs waren
gebruikt (zie de paragrafen 78 en 79). Verder werden de inspectieresultaten niet altijd
correct gerapporteerd in de nationale databases (zie paragraaf 80).
101. Om inspecties doeltreffend te maken moeten ze worden gecombineerd met
afschrikkende, evenredige en doeltreffende sancties, waaronder een puntensysteem voor
ernstige gevallen, om ervoor te zorgen dat visserijexploitanten gelijk worden behandeld (zie
de paragrafen 81 en 82). We constateerden dat de toegepaste sancties niet altijd een
afschrikwekkende werking hadden (zie de paragrafen 83-88). Het puntensysteem werd in
zeer uiteenlopende mate toegepast in de door ons bezochte lidstaten en zelfs binnen
dezelfde lidstaat en een gelijke behandeling van exploitanten was daarom niet
gegarandeerd. Ten slotte bestaat er momenteel geen Europees register van inbreuken en
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sancties, dat het mogelijk zou maken beter follow-up te geven aan toegekende punten,
effectievere risicoanalyses te maken en de transparantie tussen lidstaten te verbeteren (zie
de paragrafen 89-92).
Aanbeveling 4 – Verbeteren van inspecties en sancties
1. Om de inspecties te verbeteren
moeten de lidstaten uiterlijk in 2019
a) wanneer de nieuwe verordening inzake technische maatregelen in werking treedt, in
overleg met het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) gestandaardiseerde
inspectieprotocollen en -verslagen ontwikkelen en gebruiken die beter zijn afgestemd op de
specifieke regionale en technische voorwaarden van de visserijtakken dan die welke worden
vermeld in bijlage XXVII van Verordening nr. 404/2011;
In het kader van een toekomstige wijziging van de controleverordening bevelen we de
Commissie aan om in haar wetgevingsvoorstel:
b) het verplichte gebruik van het systeem voor elektronische inspectierapportage door de
lidstaten op te nemen om ervoor te zorgen dat hun nationale inspectieresultaten volledig
zijn en regelmatig worden bijgewerkt en om de resultaten van inspecties met de andere
betrokken lidstaten te kunnen delen.
2. Om ervoor te zorgen dat het sanctiesysteem doeltreffend is, moeten de lidstaten
uiterlijk in 2019
c) bij de vaststelling van sancties naar behoren rekening houden met herhaaldelijke
inbreuken of hardnekkige overtreders;
d) de puntensystemen volledig invoeren en ervoor zorgen dat deze consequent worden
toegepast op hun grondgebied om een gelijk speelveld voor exploitanten te garanderen.
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In het kader van een toekomstige wijziging van de controleverordening bevelen we de
Commissie aan om in haar wetgevingsvoorstel:
e) een bepaling op te nemen die voorziet in een systeem om gegevens over inbreuken en
sancties uit te wisselen in samenwerking met het EFCA en de lidstaten.

Dit verslag werd door kamer I onder leiding van de heer Phil WYNN OWEN, lid van de
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 5 april 2017.
Voor de Rekenkamer
Klaus-Heiner LEHNE
President
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BIJLAGE I
VISSERIJGEGEVENS – SOORTEN DOCUMENTEN DIE IN DE BEZOCHTE LIDSTATEN WAREN
VEREIST
Vereisten van de
controleverordening
Visserijlogboeken
Geen verplichting voor vaartuigen
met een lengte over alles van
minder dan 10 meter. De lidstaten
kunnen bij deze vaartuigen
voorschrijven dat er logboeken,
verkoopdocumenten of
maandelijkse aangiften van de
vangsten worden ingediend.
De lidstaten moeten de activiteiten
van vaartuigen van minder dan
10 meter waarop dit vereiste niet
van toepassing is, monitoren op
basis van steekproefplannen om
ervoor te zorgen dat ze voldoen
aan de regels van het
gemeenschappelijk visserijbeleid.
Vaartuigen met een lengte over
alles van minstens 10 meter en
minder dan 12 meter moeten
vangstgegevens via papieren
logboeken indienen.
Vaartuigen met een lengte over
alles van minstens 12 meter en
minder dan 15 meter moeten
gegevens normaal gesproken
elektronisch versturen, maar
kunnen daarvan worden
vrijgesteld.
Alle vaartuigen met een lengte
over alles van 15 meter of meer
zijn verplicht om vangstgegevens
elektronisch te versturen.
De lidstaten mogen strengere
maatregelen voor hun vaartuigen
vaststellen.

Spanje

Frankrijk

Italië

Schotland

Geen
visserijlogboeke
n voor
vaartuigen van
minder dan
10 meter lang.

Maandelijks
document
“fiche de pêche”
voor vaartuigen
van minder dan
10 meter lang.

Geen
visserijlogboeke
n voor
vaartuigen van
minder dan
10 meter lang.

Vereenvoudigde
wekelijks
visserijlogboeken
voor vaartuigen van
minder dan
10 meter lang.

85 % van de
vaartuigen
tussen 12 en
15 meter (6 %
van de totale
vloot) werd
vrijgesteld van
het vereiste om
te beschikken
over een
elektronisch
logboek.

Slechts 42
vaartuigen
tussen 12 en
15 meter (1 %
van de totale
vloot) werden in
2016 vrijgesteld
van het vereiste
om te
beschikken over
een
elektronisch
logboek.

90 % van de
Italiaanse
vaartuigen
tussen 12 en
15 meter (15 %
van de totale
vloot) werd
vrijgesteld van
het vereiste om
te beschikken
over een
elektronisch
logboek.

Geen afwijking van
de vereisten om te
beschikken over
een elektronisch
logboek voor
vaartuigen tussen
12 en 15 meter
lang.
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Vereisten van de
controleverordening

Spanje

Frankrijk

Italië

Verkoopdocumenten

Alle verse vis
moet op de
visafslag
worden
verkocht. De
veilingmeester
stuurt de
verkoopdocume
nten naar de
autonome
gemeenschappe
n, die ze naar de
nationale
autoriteiten
verzenden.

Verkoop op een
visafslag of
anders. De
koper moet
geregistreerd
zijn.

Voor de eerste
verkoop
moeten
visserijproducte
n worden
overgebracht
naar een
geregistreerde
visafslag,
geregistreerde
koper of
producentenorg
anisatie.

Ze moeten als volgt worden
verzonden:
- elektronisch door geregistreerde
kopers met een omzet van meer
dan 200 000 euro per jaar;
- op papier of bij voorkeur
elektronisch door geregistreerde
kopers met een omzet van minder
dan 200 000 euro per jaar.
De Commissie kan een vrijstelling
verlenen aan lidstaten met een
aanvaardbare steekproefregeling:
o

o

voor de producten van
vaartuigen van minder dan
10 meter lang;
voor hoeveelheden
aangelande
visserijproducten van niet
meer dan 50 kg, uitgedrukt
in levend gewicht, per
soort.

Verkoopdocumenten zijn niet
verplicht voor particuliere kopers
van hoeveelheden van minder dan
30 kg.
De lidstaten mogen kleine
hoeveelheden rechtstreeks vanaf
vissersvaartuigen aan de
consumenten verkochte producten
vrijstellen van de
traceerbaarheidsvoorschriften tot
een waarde van 50 euro per
consument per dag.

Verkoopdocum
enten worden
elektronisch
verstuurd via
een speciaal
systeem of een
elektronische
aangifte.

Verkoopdocum
enten zijn niet
verplicht voor
particuliere
kopers van
hoeveelheden
van minder dan
30 kg.
Kleine
hoeveelheden
rechtstreeks
vanaf
vissersvaartuige
n aan de
consumenten
verkochte
producten zijn
vrijgesteld van
verkoopdocume
nten (tot
50 euro per
consument per
dag).

Niet verplicht
voor
particuliere
kopers van
hoeveelheden
van minder dan
30 kg.
Kleine
hoeveelheden
rechtstreeks
vanaf
vissersvaartuige
n aan de
consumenten
verkochte
producten zijn
vrijgesteld van
verkoopdocume
nten (tot
50 euro per
consument per
dag).

Schotland
Vis wordt verkocht
op een visafslag of
aan geregistreerde
verkopers.
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Vereisten van de
controleverordening
Weging van visserijproducten
Alle visserijproducten moeten
worden gewogen met behulp van
door de bevoegde autoriteiten
goedgekeurde systemen, tenzij de
lidstaat een steekproefplan heeft
vastgesteld.
De weging moet bij de aanlanding
worden uitgevoerd, voordat de
producten worden opgeslagen,
vervoerd of verkocht. Bij wijze van
afwijking (vrijstelling) van deze
regel mogen de lidstaten toestaan
dat visserijproducten na vervoer
worden gewogen.
Wegingsafwijkingen mogen alleen
worden toegestaan indien de
lidstaat een risicogebaseerd
controleplan heeft vastgesteld dat
door de Commissie is
goedgekeurd.
De wegingsresultaten worden
gebruikt om aanlandingsaangiften,
verkoopdocumenten, enz. op te
stellen.

Spanje

Frankrijk

Italië

Schotland

Alle visafslagen
beschikken over
de benodigde
wegings- en
etiketteringsapp
aratuur.
Verplichte
weging bij
aanlanding.
Steekproefplan
is beschikbaar
voor weging,
hoewel
bepaalde
soorten
waarvan 100 %
moet worden
gewogen, daar
niet onder
vallen.
Visafslagen
moeten de
verkoopdocume
nten naar de
autonome
gemeenschappe
n sturen, die ze
vervolgens
elektronisch in
een
standaardforma
at doorsturen
op de 15e van
de volgende
maand (vaker
bij soorten
waarvoor quota
gelden).

Vangsten
worden in het
algemeen
gewogen bij
aanlanding,
wanneer de
havens
beschikken over
de benodigde
weegapparatuu
r.

Zodra de
kapitein van het
vissersvaartuig
of een
vertegenwoordi
ger de vangst
heeft aangeland
ten behoeve
van een reeks
wegingsverrichti
ngen bij
aanlanding,
worden er
wegingssysteme
n gebruikt die
gecertificeerd
zijn, maar niet
goedgekeurd
door de EU.

Vis die op een
visafslag wordt
verkocht, wordt
gewogen op basis
van een
steekproefplan dat
door de Commissie
is goedgekeurd.
Alle vis die aan
geregistreerde
kopers wordt
verkocht, wordt
gewogen.

Weging na
vervoer is
toegestaan. De
directions
interrégionales
de la mer zijn
verantwoordelij
k voor
afwijkingen,
maar passen
geen
standaardcriteri
a toe voor het
toekennen en
beheren van
afwijkingen.

Weging na
vervoer
voorafgaand
aan de eerste
verkoop is niet
toegestaan.

Bron: Informatie ontvangen tijdens controlebezoeken en wetgeving.

Weging na
vervoer
voorafgaand
aan de eerste
verkoop is niet
toegestaan.

Vangsten worden
gewoonlijk
gewogen bij
aanlanding. Weging
na vervoer is
toegestaan.
Geregistreerde
kopers of verkopers
zijn
verantwoordelijk
voor de
nauwkeurigheid
van de weging.
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BIJLAGE II
BEHEER VAN QUOTA EN VISSERIJ-INSPANNING IN DE BEZOCHTE LIDSTATEN
QUOTA
Spanje

Quota worden in het algemeen toegekend
aan afzonderlijke vaartuigen.

De monitoring is gebaseerd op VMS-gegevens; elke dag waarop de snelheid
van een vaartuig onder de vijf knopen ligt, wordt als een visdag beschouwd.

De monitoring gebeurt systematisch en
wordt zelfs tweemaal per dag uitgevoerd in
het geval van soorten waarvan de quota snel
bereikt kunnen worden.

De visserij-inspanning voor vaartuigen zonder VMS wordt berekend op basis
van (papieren of elektronische) visserijlogboeken.

Quota worden gemonitord aan de hand van
gegevens van elektronische logboeken en
verkoopdocumenten. In het geval van
verschillen tussen beide gebruiken de
autoriteiten de hoogste waarde.
Frankrijk

VISSERIJ-INSPANNING

Quota worden voornamelijk toegewezen
door productentenorganisaties (PO’s).
De PO’s monitoren de benutting van de aan
hen toegekende quota volgens hun
beheersplannen, die op nationaal niveau
worden goedgekeurd. Het bureau de la
gestion de la ressource (BGR, het bureau voor
het beheer van middelen) van de direction
des pêches maritimes et de l’aquaculture
monitort de benutting van quota in het hele
land. Het BGR baseert zijn berekeningen op
gevalideerde vangstgegevens in zijn systeem
(SACROIS) en vergelijkt de gegevens met de
van de PO’s ontvangen informatie.

Verkoopdocumenten worden gebruikt voor vaartuigen van minder dan
10 meter lang, waarbij elk verkoopdocument voor een visdag staat.

De autoriteiten gebruiken handmatige tabellen om de visserij-inspanning te
monitoren.
VMS-gegevens en gegevens over aangifteverplichtingen zijn niet altijd
beschikbaar. De autoriteiten schatten de activiteiten aan de hand van de
geschiedenis van het vaartuig, maar het is mogelijk dat onjuiste aangiften
niet worden ontdekt.
Visserijmachtigingen zijn in elektronisch formaat en inspecteurs kunnen de
vaartuiggegevens en informatie over activiteiten niet altijd online inzien
tijdens inspecties, dus is het moeilijk voor hen om te controleren of een
vaartuig toestemming heeft gekregen om de soorten aan boord te vangen.

De directions interrégionales de la mer
voeren geen regionale controles uit om de
monitoring van de benutting van quota door
de PO’s te controleren.
Italië

De enige soort waarop in Italië een quotum
van toepassing is, is blauwvintonijn.

N.v.t.

Quota worden op nationaal niveau verdeeld
over de volgende categorieën: vaartuigen
voor de ringzegenvisserij, vaartuigen voor de
visserij met de drijvende beug, tonnara’s,
recreatieve visserij en een reservequotum dat
als marge voor bijvangst wordt gebruikt.
Aan het gebruik van het quotum wordt
follow-up gegeven door het MIPAAF.
Gemachtigde vaartuigen moeten dagelijks
aangifte van vangsten tijdens visreizen doen,
zelfs als er niets is gevangen. Voor de quota
worden gegevens gebruikt die Italië heeft
verstrekt en de gegevens die de Commissie
ter beschikking stonden, kwamen daarmee
overeen.
Schotland

De meeste quota worden aan PO’s
toegewezen (ongeveer 97 %), waarbij een
klein aandeel wordt gereserveerd voor kleine
vaartuigen van minder dan 10 meter lang en
grotere niet-sectorale vaartuigen.

Inspanningen worden toegekend aan afzonderlijke vaartuigen. Een deel van
de toegewezen inspanningen wordt door de autoriteiten apart gehouden:
slechts 95 % wordt verdeeld onder de vissersvaartuigen om een
veiligheidsmarge in te bouwen ingeval de toegewezen inspanningen worden
overschreden.
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De centrale autoriteiten geven follow-up aan
vangsten van soorten waarop quota van
toepassing zijn. Op basis van vaartuig- en
vangstgegevens berekent het systeem
automatisch de benutting van quota door
vissersvaartuigen in een PO. Deze verslagen
worden wekelijks naar alle PO’s verstuurd
waaraan quota zijn toegewezen. Wanneer
een specifiek quotum dat aan een PO is
toegewezen, is uitgeput, wordt de informatie
openbaar gemaakt op een overheidswebsite.

De autoriteiten gebruiken informatie uit logboeken om de benutting van de
visserij-inspanning en de nakoming van de voorwaarden betreffende
visserij-inspanningen te monitoren, en nemen een visserijinspanningselement in hun inspecties op. Het aantal dagen wordt voor alle
soorten aangiften (elektronisch, op papier en wekelijks) berekend op basis
van de duur van de visreis.
Informatie over de benutting van de visserij-inspanning wordt automatisch
gegenereerd door het systeem, waarbij rekening wordt gehouden met de
duur van de visreizen waarop inspanningsregelingen van toepassing zijn en
het motorvermogen van de desbetreffende vaartuigen.
De doelmatigheid van het geautomatiseerde systeem voor vaartuigen met
papieren visserijlogboeken (ongeveer 23,6 % van de vaartuigen met
machtigingen in de afgelopen drie jaar) hangt af van de kwaliteit van de in
het systeem ingevoerde gegevens. Uit onze controle bleek dat 10 % van de
aanlandingsdata onjuist was.
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BIJLAGE III
KADER VOOR GEGEVENSVERZAMELING
De EU heeft een kader 1 vastgesteld voor het verzamelen, beheren en gebruiken van
gestandaardiseerde visserijgegevens ten behoeve van wetenschappelijke analyse in het
kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Op grond van dit kader moeten de lidstaten
biologische, ecologische, technische en sociaal-economische gegevens verzamelen over de
visserij-, de aquacultuur- en de visverwerkende sector. Een deel van deze gegevens betreft
informatie over de visserijactiviteiten die is verkregen op grond van de vereisten van de
controleverordening: VMS-informatie, logboeken, aanlandingsaangiften,
verkoopdocumenten. Deze gegevens worden naar wetenschappelijke instituten gestuurd en
door hen gebruikt als integraal onderdeel van de schattingen waarop
bestandsbeoordelingen berusten (samen met biologische gegevens die in het kader van het
KGV worden verzameld). Het is ook van essentieel belang voor op wetenschappelijke basis
geformuleerde beheersmaatregelen en voor het evalueren van beheersdoelstellingen. Zo
zijn capaciteits-, inspannings- en aanlandingsgegevens noodzakelijk om de vangst per
inspanningseenheid te berekenen, wetenschappers in staat te stellen de belangrijkste
“métiers” vast te stellen die als steekproef voor biologische gegevens worden gebruikt en
economische vlootgegevens uit te splitsen zodat ze gecombineerd kunnen worden met
biologische gegevens 2.

1

Het EU-kader voor het verzamelen en beheren van visserijgegevens werd in 2000 opgezet en in
2008 hervormd; hieruit kwam het kader voor gegevensverzameling (KGV) voort. In 2015 diende
de Commissie een voorstel in om het kader te herzien (COM(2015) 294 final).

2

SWD(2015) 118 final van 18 juni 2015 “Towards a new Union Framework for collection,
management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding
the Common Fisheries Policy” accompanying the document “Proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the Council concerning the establishment of a Union framework for
the collection, management and the use of data in the fisheries sector and support for the
scientific advice regarding the Common Fisheries Policy”.
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BIJLAGE IV
ORGANISATIE VAN INSPECTIES IN DE BEZOCHTE LIDSTATEN
1. Spanje
In Spanje is het Secretaría General de Pesca, (SGP, algemeen secretariaat voor de visserij),
dat onder het Ministerie van Landbouw, Voedsel en Milieu valt, verantwoordelijk voor
controle- en inspectieactiviteiten tot aan de eerste verkoop, onder de bevoegdheid van de
centrale regering.
Het SGP stelt een jaarlijks inspectieplan op (Plan de actuación general de control e inspección
pesquera) waarin de prioriteiten gebaseerd zijn op de specifieke kenmerken van de vloot, de
visserijgronden en visserijtakken. De plaatselijke kantoren stellen hun eigen risicoanalyse en
inspectieplan op in overeenstemming met het algemene kader en de prioriteiten.
Plaatselijke middelen worden beschikbaar gesteld door de minister van Openbaar Bestuur
onder het gezag van de SGP.
Andere autoriteiten (de autonome gemeenschappen, het leger, de militaire politie Guardia
Civil) voeren inspecties uit op het gebied van maritieme visserij, vervoer, afzet en
visverwerking. Dit kunnen ze zelfstandig of in samenwerking met het SGP doen. De
autonome gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor inspecties op binnenwateren, van
schelpdieren en aquacultuur, gezondheidsaspecten en de traceerbaarheid van alle
producten vanaf de eerste verkoop.
2. Frankrijk
In Frankrijk zijn verschillende autoriteiten verantwoordelijk voor visserijcontroles- en
inspecties:
-

op centraal niveau de direction des pêches maritimes et de l’aquaculture van het
Ministerie van Milieu, Energie en de Zee, en het Centre National de Surveillance de
la Pêche (CNSP), dat het nationale monitoringcentrum voor de visserij is;
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-

op regionaal niveau de direction interrégionale de la mer, die onder leiding staat van
de interregionale maritieme prefect en valt onder de direction des pêches maritimes
et de l'aquaculture;

-

op plaatselijk niveau de direction départementale des territoires et de la mer die
onder leiding staat van de prefect van het departement en de regionale prefect;

-

in de overzeese gebieden en regio's voeren de directions départementales des
territoires et de la mer (DM) alle taken uit die op het vasteland van Frankrijk onder
de directions interrégionales de la mer en de directions départementales des
territoires et de la mer vallen.

De direction des pêches maritimes et de l’aquaculture stelt op basis van een risicoanalyse
tweemaal per jaar nationale plannen op. Daarin werd geen rekening gehouden met de
informatie die verkrijgbaar was bij de controlediensten met betrekking tot de risicogebieden,
de follow-up van inbreuken, enz. Het plan bestrijkt de afzet en het vervoer van producten in
het kader van de controleverordening (traceerbaarheid) en verwijst naar andere
overheidsorganen die maritieme visserij-inspecties uitvoeren, zoals maritieme zaken, de
marine, de douane, de kustwacht, de nationale politiediensten en fraudepreventie.
Het CNSP coördineert inspecties op zee en verleent ondersteuning voor
aanlandingsinspecties.
De directions interrégionales de la mer stellen hun eigen regionale plannen op in
overeenstemming met de nationale plannen. De regionale plannen moeten gebaseerd zijn
op een gedetailleerde risicoanalyse en hun inspectieprioriteiten. Terwijl de Bretonse
direction interrégionale de la mer een zeer gedetailleerde risicoanalyse verrichtte (ook van
exploitanten die zorgden voor de eerste verkoop en sale), was de risicoanalyse van de
direction interrégionale de la mer van het Middellandse Zeegebied oppervlakkig en werden
systeemrisico's erin beschreven op basis van de waargenomen inbreuken.
De lokale plannen (direction départementale des territoires et de la mer) zijn niet gebaseerd
op de regionale plannen. Ze berusten op een risicoanalyse of een risico-oriëntatie die door
het CNSP wordt gecoördineerd en, met uitzondering van het Middellandse Zeegebied, op
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risico’s die door de controle-eenheden worden ontdekt. Deze risicobeoordeling is nog niet
verwerkt in de nationale en regionale controleplannen door middel van een
risicobeheersplan en nog niet gekoppeld aan plaatselijke initiatieven.
De direction départementale des territoires et de la mer en andere lokale inspectie-instanties
verschaffen de middelen voor aanlandingsinspecties en inspecties na de aanlanding.
3. Italië
In Italië is het directoraat-generaal voor Zeevisserij en Aquacultuur van het Italiaanse
ministerie van Landbouw-, Voedsel- en Bosbeleid de enkele bevoegde autoriteit in de zin van
artikel 5, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 (de controleverordening).
Ter uitvoering van zijn taken kan het gebruikmaken van de diensten van het bureau van de
havenmeester/de kustwacht, zoals het nationaal visserijcontrolecentrum. De
verantwoordelijkheid voor de monitoring van de visserij, de handel in en administratie van
visserijproducten alsmede voor het onderzoeken van inbreuken is toevertrouwd aan militair
en civiel personeel in dienst van de centrale en gedecentraliseerde maritieme autoriteiten
en aan andere wetshandhavingsinstanties (Guardia di Finanza, Carabinieri, enz.).
4. Schotland
In Schotland is Marine Scotland verantwoordelijk voor visserijcontroles en inspecties tot aan
de eerste verkoop. De risicobeoordeling vindt doorlopend plaats en wordt om de twee
weken op regionaal niveau voor verschillende gebieden, havens en activiteitssegmenten
georganiseerd. Ze mondt niet uit in een gedetailleerd inspectieplan, maar omvat de
belangrijkste prioriteiten die door visserijkantoren in overweging moeten worden genomen
bij het plannen van hun activiteiten. Plaatselijke inspecteurs werken voor Marine Scotland.
Bij sommige nalevingsgerichte activiteiten werkt Marine Scotland samen met andere
overheidsorganisaties en organisaties in de publieke sector, zoals Police Scotland, het
Maritime and Coastal Agency, de Health and Safety Executive en Her Majesty’s Revenue and
Customs.

ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET SPECIAAL VERSLAG VAN DE
EUROPESE REKENKAMER
"EU-STELSEL VOOR VISSERIJCONTROLES: NOG VEEL WERK AAN DE WINKEL"
SAMENVATTING
I. Het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) heeft tot doel ervoor te zorgen dat de
visserij- en aquacultuuractiviteiten op de lange termijn ecologisch duurzaam zijn en worden beheerd
op een manier die strookt met de volgende doelstellingen: voordelen realiseren op economisch en
sociaal gebied en op het gebied van werkgelegenheid en bijdragen tot de beschikbaarheid van
voedselvoorraden. Bij het visserijbeheer wordt daartoe het voorzorgsbeginsel toegepast, evenals een
op het ecosysteem gebaseerde aanpak.
In dit verband is een doeltreffende controleregeling cruciaal om de geloofwaardigheid, de
betrouwbaarheid en de doeltreffendheid van het beleid te waarborgen. Een dergelijke regeling is
bedoeld om ervoor te zorgen dat de lidstaten zich aan de controleverplichtingen houden en een
efficiënt controlesysteem hanteren, en garandeert tegelijk dat de voorschriften in de hele EU op
dezelfde geharmoniseerde wijze worden toegepast. De controlevoorschriften werden in 2008 op
basis van de aanbevelingen van speciaal verslag van de Rekenkamer nr. 7 van 2007 herschikt om de
geconstateerde tekortkomingen aan te pakken.
III. De Commissie deelt de mening dat het visserijcontrolesysteem van de EU na de audit van de
Rekenkamer in 2007 aanzienlijk is verbeterd door de vaststelling van Verordening (EG)
nr. 1224/2009 van de Raad (hierna "de controleverordening" genoemd) en de bijbehorende
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie. De Commissie is het er ook mee
eens dat de uitvoering van deze verordening door de lidstaten verder kan worden verbeterd en dat er
nog steeds tekortkomingen zijn.
IV. De Commissie bevestigt dat regels betreffende de verificatie van de brutotonnage de controle
van de vlootcapaciteit zouden kunnen verbeteren.
Wat de verschillen in het vlootregister betreft, is de Commissie van oordeel dat met de vaststelling,
op 6 februari 2017, van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/218 van de Commissie inzake het
vissersvlootregister van de Unie, de door de Rekenkamer geconstateerde tekortkomingen in
beginsel zijn aangepakt.
V. De Commissie bevestigt dat een deel van de visserijvloot van de EU is vrijgesteld van de eis om
een satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen (VMS) aan boord te installeren. Hierbij mag
evenwel niet uit het oog worden verloren dat de 11 % van de vloot waarvoor deze eis wel geldt,
meer dan drie kwart van de hoeveelheid gevangen vis vertegenwoordigt. Daarnaast zijn er ook
lidstaten die hun vaartuigen van minder dan twaalf meter met VMS hebben uitgerust, hoewel dat op
grond van de controleverordening niet verplicht is.
De Commissie erkent dat het gebruik van traceringssystemen verder kan worden verbeterd voor
kleine vaartuigen.
VI. De criteria voor de toewijzing van vangstmogelijkheden door de lidstaten zijn vastgesteld in het
kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid. De Commissie is van mening dat de toepassing van
die criteria niet specifiek nadelig is voor de controleregeling en de efficiëntie ervan.
De Commissie deelt de mening dat een grotere transparantie met betrekking tot het soort criteria dat
bij de toewijzing van de quota wordt gehanteerd, zou helpen voorkomen dat specifieke belangen
worden bevoordeeld ten koste van andere.
VII. De Commissie is het ermee eens dat in sommige lidstaten de vangstgegevens en de
verkoopdocumenten nog steeds niet volledig zijn doorgestuurd, met name voor vaartuigen van
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minder dan twaalf meter. De Commissie geeft de gevallen van niet-naleving van de GVB-regels
systematisch een follow-up met de daartoe geschikte instrumenten waarover zij beschikt.
Daarnaast gaat de Commissie ook regelmatig tijdens audits en inspecties na hoe de
controlevoorschriften door de kleinschalige visserij worden uitgevoerd.
Voorts kan op grond van de EFMZV-verordening financiering worden verleend om
vissersvaartuigen, ongeacht hun grootte, met elektronische registratie- en meldapparatuur (ERSapparatuur) uit te rusten.
Met betrekking tot de geaggregeerde gegevens is de situatie als volgt: als er inspanningsregelingen
van toepassing zijn, moeten de lidstaten altijd geaggregeerde vangstgegevens met een gedetailleerde
opgave van de visbestanden en de visserijgebieden doorsturen. Er zijn ook duidelijk omschreven
gevallen waarin zij nadere gegevens over de grootte van de vissersvaartuigen en het vistuig moeten
doorsturen, maar een algemene verplichting daartoe is er niet. Als nadere gegevens over de
vangsten nodig zijn, kan de Commissie op grond van de controleverordening de ERS-gegevens
rechtstreeks aan de lidstaten vragen. Deze praktijk bevindt zich momenteel in de testfase.
VIII. Op grond van de huidige controlevoorschriften moeten de lidstaten alle inbreuken door
houders van visvergunningen en kapiteins in een nationaal register opnemen. Deze voorschriften
bevorderen ook de uitwisseling van informatie over inbreuken tussen de lidstaten. De Commissie
heeft geconstateerd dat de huidige verschillen in de rechtsstelsels van de lidstaten van invloed
kunnen zijn op de uitvoering van die bepalingen in de hele EU.
De Commissie erkent dat de huidige controleverordening niet voorziet in de invoering van een
omvattend systeem voor de uitwisseling van gegevens over overtredingen en sancties.
In het algemeen stimuleert de Commissie de ontwikkeling van EU-normen, van een
gemeenschappelijke aanpak van de controleactiviteiten en van gedeelde IT-platforms voor de
uitwisseling van gegevens om tot een solide gelijk speelveld te komen.
IX. De Commissie neemt terdege nota van deze aanbevelingen. Er is nog geen besluit genomen
over een herziening van de controleverordening. Intussen zal de Commissie op basis van deze
aanbevelingen de volledige uitvoering van de huidige controlevoorschriften blijven ondersteunen en
daarvoor borg blijven staan.
De Commissie neemt er ook nota van dat een aantal van deze aanbevelingen tot de lidstaten is
gericht.
INLEIDING
1. De controleverordening voorziet in een Unieregeling voor controle, inspectie en handhaving die
waarborgt dat de GVB-regels worden nageleefd.
6. Hoewel de Commissie verantwoordelijk is voor de evaluatie van de impact van deze verordening
op het GVB en voor de controle op de uitvoering van de voorschriften door de lidstaten, hangt het
welslagen van dit beleid af van de betrokkenheid van alle partijen. De Commissie bevestigt dat de
toewijzing van adequate middelen door de lidstaten en de juiste ontwikkeling van de
administratieve capaciteit van cruciaal belang zijn om de doelstellingen van het GVB te
verwezenlijken.
7. Om de administratieve lasten van de lidstaten en de vissers te beperken voorziet de
controleverordening in een specifieke, vereenvoudigde regeling voor vaartuigen van minder dan
tien meter. Deze regeling houdt in dat de lidstaten, volgens een methode die de Commissie
overeenkomstig de comitéprocedure vaststelt, steekproefplannen opstellen om de activiteiten van
die vaartuigen te monitoren.
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8. Het puntensysteem dat in het kader van de controleverordening is ingesteld, is erop gericht om in
de hele EU een billijk sanctiestelsel te creëren.
Het rechtskader van de EU voorziet evenwel niet in geharmoniseerde voorschriften voor sancties
wegens inbreuken op de GVB-voorschriften. Bij gebrek aan uniforme sanctieregels op EU-niveau
past elke lidstaat zijn eigen nationale wetgeving en procedures toe. Geharmoniseerde sancties
ontbreken bij talrijke andere beleidsterreinen van de Unie, niet alleen bij het GVB.
De Commissie is evenwel van mening dat een verduidelijking van de controleregeling wat de
sancties voor ernstige inbreuken op de GVB-regels betreft, de doeltreffendheid en het gelijke
speelveld van het controlesysteem verder zou verbeteren.
10. De Commissie is van mening dat, telkens wanneer tot de vaststelling en uitvoering van
actieplannen is besloten, die instrumenten efficiënt zijn gebleken om de systemische
tekortkomingen in de lidstaten te verhelpen.
11. De Commissie is van mening dat het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) tot dusver
een fundamentele rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling en verbetering van een geharmoniseerde en
coherente benadering, met compatibele systemen voor de verslaglegging, de gegevensuitwisseling
en de traceerbaarheid van de visserijproducten.
Uit de evaluatie van de controleverordening is evenwel gebleken dat de taken en
verantwoordelijkheden van de Commissie, het EFCA en de lidstaten wellicht verder moeten worden
verduidelijkt met het oog op meer synergie.
OPMERKINGEN
16. Op grond van de controleverordening kunnen uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld voor de
verificatie van de tonnage van de vissersvaartuigen. De Commissie zal erop blijven toezien dat de
lidstaten voldoen aan de bestaande bepalingen betreffende de maximale vangstcapaciteit.
Tekstvak 3 – Verificatie van motorvermogen uitgevoerd op grond van de voorschriften van de
controleverordening
Volgens de bevindingen van de Commissie op basis van de audits die in 2016 met betrekking tot
het motorvermogen zijn uitgevoerd in de lidstaten rond de Atlantische Oceaan, heeft Spanje deze
controles slechts eenmaal verricht (en de verificatie werd niet goedgekeurd door de instantie die
bevoegd is voor de verificatie van het motorvermogen), terwijl het Verenigd Koninkrijk over een
systematischer procedure voor de verificatie van het motorvermogen bleek te beschikken.
De Commissie is voornemens in 2017 een externe contractant de opdracht te geven om in een aantal
geselecteerde EU-lidstaten een studie te verrichten over de uitvoering van de voorschriften van de
controleverordening met betrekking tot de fysieke verificatie van het motorvermogen.
18. De monitoring van het motorvermogen maakte deel uit van een cyclus van auditbezoeken in alle
lidstaten, onder meer in Frankrijk in de periode 2015-2016. De Commissie blijft deze kwestie
volgen om ervoor te zorgen dat passende maatregelen worden genomen.
De Commissie staat in nauw contact met de Italiaanse autoriteiten en is ervan in kennis gesteld dat
er een nieuw steekproefplan is gepland voor 2017.
19. De Commissie is het eens met de analyse van de Rekenkamer. Zij wil er evenwel op wijzen dat
zij, ook al zijn bepaalde steekproefplannen nog steeds niet goedgekeurd, nagaat of het maximum in
acht wordt genomen, en wel aan de hand van het vlootregister van de EU en van de jaarlijkse
nationale vlootverslagen die de lidstaten aan de Commissie moeten toezenden. Ook de lidstaten
verrichten verificaties, zelfs als zij niet over een steekproefplan beschikken.
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20. De Commissie is van oordeel dat met de vaststelling, op 6 februari 2017, van
Uitvoeringsverordening (EU) 2017/218 van de Commissie inzake het vissersvlootregister van de
Unie, het door de Rekenkamer geconstateerde risico dat de maximumcapaciteit van de vloot wordt
overschreden, in beginsel is aangepakt.
23. De Commissie heeft op 6 februari 2017 een nieuwe verordening inzake het vissersvlootregister
van de Unie vastgesteld, die op 1 februari 2018 in werking zal treden (Uitvoeringsverordening (EU)
2017/218 van de Commissie). De nieuwe verordening voorziet in nieuwe procedures om ervoor te
zorgen dat het vlootregister van de Unie bijna in real time wordt bijgewerkt en dat de daarin
opgenomen informatie betrouwbaar is.
Tekstvak 4 - In het vlootregister opgemerkte verschillen
Wat de verschillen in het vlootregister betreft, is de Commissie van oordeel dat met de vaststelling,
op 6 februari 2017, van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/218 van de Commissie inzake het
vissersvlootregister van de Unie, in beginsel aan de door de Rekenkamer geconstateerde
tekortkomingen tegemoet is gekomen.
24. Met de nieuwe verordening inzake het vlootregister van de Unie zullen de updates vanuit de
nationale registers bijna in real time plaatsvinden. Er wordt op twee manieren voor gezorgd dat de
gegevens over de vissersvaartuigen worden bijgewerkt: a) de lidstaten maken uiterlijk aan het einde
van de werkdag rechtstreeks melding van alle gebeurtenissen met betrekking tot elk vissersvaartuig
dat in het nationale vissersvlootregister is opgenomen, of b) via momentopnamen. Als de inhoud
van de momentopname niet leesbaar, volledig, nauwkeurig of betrouwbaar is, wordt de
momentopname afgewezen en zal de Commissie de lidstaat in kennis stellen van haar opmerkingen.
De lidstaat is dan verplicht om uiterlijk vijf werkdagen na de kennisgeving van de Commissie de
noodzakelijke wijzigingen in het nationale register aan te brengen.
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 25 en 26: de Commissie heeft de
vangstregistratiesystemen en de systemen voor gegevensvalidering van de meeste lidstaten
geauditeerd en een systematische follow-up gegeven aan de geconstateerde gebreken.
30. De Commissie is op de hoogte van deze onregelmatigheid en pakt deze kwestie momenteel aan
met de betrokken lidstaten.
De 2 % heeft betrekking op aquacultuurvaartuigen. Op grond van de VMS-verordening waren alle
vaartuigen "die uitsluitend worden gebruikt voor activiteiten in verband met aquacultuur en die
uitsluitend vissen binnen de basislijnen van de lidstaten" in het verleden vrijgesteld van de VMSverplichting (zie artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2244/2003 van de Commissie).
In de huidige controleverordening is deze vrijstelling geschrapt voor vaartuigen van meer dan 15 m
en is zij alleen behouden voor vaartuigen van minder dan 15 m (zie artikel 9, lid 5, van Verordening
(EG) nr. 1224/2009 van de Raad). De lidstaten hebben de gegevens die voor deze
aquacultuurvaartuigen in het vlootregister zijn opgenomen, evenwel niet bijgewerkt.
In de nieuwe uitvoeringsverordening inzake het vlootregister (die op 1 februari 2018 in werking
treedt) bestaat de verplichting tot registratie van de aquacultuurvaartuigen in het vlootregister zelfs
niet meer.
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 31 en 32: de Commissie onderstreept
dat de 11 % van de vloot waarvoor de VMS-verplichting geldt, meer dan drie kwart van de
hoeveelheid gevangen vis vertegenwoordigt.
Om de administratieve lasten van de lidstaten en de vissers te beperken voorziet de
controleverordening in een specifieke, vereenvoudigde regeling voor vaartuigen van minder dan
tien meter, die erin bestaat dat de lidstaten steekproefplannen moeten opstellen. Daarnaast zijn er
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ook lidstaten die hun vaartuigen van minder dan twaalf meter met VMS hebben uitgerust, hoewel
dat niet verplicht was.
De Commissie is van mening dat het merendeel van de vaartuigen die een hoog risico voor de
instandhouding vormen, kan worden getraceerd en gecontroleerd. Zij erkent evenwel dat het
gebruik van traceringssystemen verder kan worden verbeterd voor kleine vaartuigen.
34. De Commissie kan bevestigen dat de informatie die zij heeft ontvangen, vrij heterogeen is. Zij
zou dan ook nog geen overzicht kunnen geven van de wijze waarop deze methode door de lidstaten
is uitgevoerd.
In maart 2016 heeft de Commissie de kustlidstaten schriftelijk verzocht om informatie over hun
systeem voor de toewijzing van quota overeenkomstig artikel 16 van de GVB-verordening. Voorts
werden de lidstaten verzocht om informatie te verstrekken over hoe elke lidstaat ervoor zorgt dat de
beginselen van artikel 17, namelijk transparante en objectieve criteria van onder meer ecologische,
sociale en economische aard, in de toewijzingsmethode zijn geïntegreerd. Uit de bijdragen die de
Commissie heeft ontvangen, blijkt dat de toewijzingssystemen in de EU vooral met elkaar gemeen
hebben dat zij uitgaan van historische vangstcijfers voor zover bij die toewijzing vangstquotaaandelen over de in aanmerking komende visserijdeelnemers worden verdeeld. Volgens de lidstaten
bestaan er uiteenlopende systemen voor de toewijzing van of de toegang tot vangstmogelijkheden,
die niet noodzakelijk systemen voor vangstquota-aandelen omvatten. De meeste bevestigden dat
rekening wordt gehouden met sociale, economische en ecologische criteria, wat in
overeenstemming is met de doelstellingen van het GVB.
Momenteel is bij het Hof van Justitie zaak C-540/16, Spika e.a., aanhangig, die betrekking heeft op
een verzoek om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 16 en 17 van
Verordening 1380/2013. Het antwoord op deze prejudiciële vraag zou een reflectie mogelijk maken
over de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de methoden voor de toewijzing van de
nationale quota.
Voorts heeft het Europees Parlement in 2015 een studie gefinancierd over de toewijzing van de
nationale quota:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540357/IPOL_STU(2015)540357_EN.
pdf
37. Voor vaartuigen die van de VMS-verplichting zijn vrijgesteld, voorziet de controleverordening
in andere communicatiemiddelen, waarvoor een besluit van de wetgever vereist is.
38. De Commissie is het eens met de analyse van de Rekenkamer en wil erop wijzen dat het
voorstel inzake technische maatregelen nog steeds in behandeling is bij het Europees Parlement en
de Raad.
41. De Commissie deelt de mening van de Rekenkamer dat maatregelen waarbij voor
instandhoudingsdoeleinden regionale eisen worden opgelegd die op de betrokken regio’s zijn
toegesneden, moeten worden aangemoedigd, aangezien zij in overeenstemming zijn met de
beginselen van het GVB, en met name met de geregionaliseerde aanpak die daarbij wordt
gehanteerd.
48. Om de administratieve lasten van de lidstaten en de vissers te beperken voorziet de
controleverordening in een specifieke, vereenvoudigde regeling voor vaartuigen van minder dan
tien meter. Deze regeling houdt in dat de lidstaten, volgens een methode die de Commissie
overeenkomstig de comitéprocedure vaststelt, steekproefplannen opstellen om de activiteiten van
die vaartuigen te monitoren.
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De Commissie zou er ook graag aan toevoegen dat de uitvoering door de lidstaten van de controle
van de activiteiten van vaartuigen van minder dan tien meter, die momenteel van het bijhouden van
een logboek zijn vrijgesteld, zou kunnen worden verbeterd (bijv. de steekproefsgewijze controle op
het tijdstip van aanlanding).
50. De Commissie is het met de analyse van de Rekenkamer eens en is van mening dat de
steekproefplannen, zodra die zijn vastgesteld, vangstramingen moeten bevatten.
Tekstvak 5 – Fouten en systeemgebreken met betrekking tot papieren aangiften
De Commissie is zich ervan bewust dat nog niet alle vangstgegevens en verkoopdocumenten in
Frankrijk zijn doorgestuurd. Zij wenst evenwel te benadrukken dat er sinds 2014 aanzienlijke
vooruitgang is geboekt, in het bijzonder wat de kleine vaartuigen betreft. De Commissie verricht
regelmatig audits om toe te zien op de uitvoering van de acties in het kader van het actieplan.
De lidstaten hebben vangstregistratiesystemen opgezet (voor de verzameling, de registratie en de
verwerking van de controlegegevens) die aan de controleverordening voldoen en waarbij zowel met
elektronische gegevens als met gegevens op papier kan worden gewerkt.
De IT-systemen die door sommige lidstaten worden gebruikt, zijn evenwel nog niet van die aard dat
de gegevens onderling kunnen worden uitgewisseld en dat kan worden gewaarborgd dat
kruiscontroles kunnen worden uitgevoerd bij gegevens uit verschillende bronnen.
De Commissie zal bijzondere aandacht aan het vangstregistratiesysteem blijven besteden en voor
een follow-up zorgen.
Met betrekking tot Schotland is gebleken dat de door de vaartuigen genoteerde aanlandingsdatums
niet allemaal correct waren. Bij vergelijking van die datums met bijvoorbeeld die op de
verkoopdocumenten is het goed mogelijk dat op het verkoopdocument de datum van verkoop is
aangebracht, en niet de datum van aanlanding. Dit soort afwijking is geconstateerd tijdens audits
inzake traceerbaarheid die in het Verenigd Koninkrijk zijn uitgevoerd.
56. De Commissie deelt de conclusies van de Rekenkamer dat er ruimte voor verbetering is wat
betreft de nog steeds niet afgeronde transmissie van de vangstgegevens en verkoopdocumenten, met
name voor kleine vaartuigen, en wat betreft de kruiscontrole en validering van de gegevens.
Toch is er, zoals de Commissie heeft kunnen constateren, in de afgelopen jaren aanzienlijke
vooruitgang geboekt. Op dit gebied waren met name de actieplannen, samen met de uitvoering van
de desbetreffende acties, een efficiënt instrument.
Tekstvak 6 – Fouten en systeemgebreken met betrekking tot kruiscontroles tussen
aanlandingsaangiften en verkoopdocumenten
De Commissie is zich bewust van deze tekortkomingen, die dan ook in het kader van een actieplan
worden aangepakt.
Volgens de Commissie waren er de afgelopen jaren verbeteringen in het algemene niveau en de
doeltreffendheid van de controleactiviteiten in Italië. Toch blijft de volledige uitvoering van het
vangstregistratiesysteem nog steeds een grote uitdaging.
De Commissie is zich bewust van deze tekortkoming op het vlak van de verkoopdocumenten, die
deel uitmaakt van het actieplan. Spanje heeft onlangs het TRAZAPES-instrument ontwikkeld,
waarmee de autonome gemeenschappen de verkoopdocumenten automatisch aan de centrale
autoriteit zullen kunnen toesturen. In toekomstige auditbezoeken zal de Commissie opnieuw nagaan
in hoeverre Spanje op dit gebied vooruitgang heeft geboekt.
60. Het elektronische systeem voor het gezamenlijk gebruik van vervoersdocumenten in Schotland
is inderdaad niet verplicht op grond van de controleverordening. Zoals in de controleverordening is
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toegestaan, gaat dit nationale systeem verder dan de minimale bepalingen waarin de
controleverordening voorziet. De Commissie is het ermee eens dat een elektronisch systeem van de
EU voor de transmissie van vervoersdocumenten dat het mogelijk zou maken gegevens tussen de
lidstaten uit te wisselen, de betrouwbaarheid van de vangstgegevens zou verbeteren.
Tekstvak 7 - Tekortkomingen in de gegevensvalidering door de lidstaten
De Commissie bevestigt dat momenteel in het kader van het actieplan verdere verbeteringen tot
stand worden gebracht.
64. Gegevensvalidering is een onderdeel van het lopende actieplan met Frankrijk, dat verdere
verbeteringen op dit gebied mogelijk moet maken.
67. De Commissie merkt op dat de verschillen een dalende trend vertonen, met name in Spanje en
het Verenigd Koninkrijk.
71. Als er inspanningsregelingen van toepassing zijn, moeten de lidstaten geaggregeerde
vangstgegevens met een gedetailleerde opgave van de visbestanden en de visserijgebieden
doorsturen. Er zijn ook duidelijk omschreven gevallen waarin zij nadere gegevens over de grootte
van de vissersvaartuigen en het vistuig moeten doorsturen, maar een algemene verplichting daartoe
is er niet. Als nadere gegevens over de vangsten nodig zijn, kan de Commissie op grond van de
controleverordening de ERS-gegevens rechtstreeks aan de lidstaten vragen. Deze praktijk bevindt
zich momenteel in de testfase.
73. De Commissie is het ermee eens dat de lidstaten overeenkomstig de controleverordening
moeten beschikken over adequate structuren voor de controle van de visserij. In het kader van het
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij geldt een ex-antevoorwaarde inzake controle om
ervoor te zorgen dat de lidstaten over de bestuurlijke capaciteit voor de uitvoering van de
controleverordening beschikken voordat zij middelen uit het Fonds kunnen krijgen.
79. Het Europees Bureau voor visserijcontrole verstrekt, in samenwerking met de lidstaten en de
Commissie, kerncurricula voor de inspecteurs van de lidstaten en werkt momenteel aan een eulearning platform.
89. Op grond van de huidige controlevoorschriften moeten de lidstaten alle inbreuken door houders
van visvergunningen en kapiteins in een nationaal register opnemen. Deze voorschriften bevorderen
ook de uitwisseling van informatie over inbreuken tussen de lidstaten. De Commissie heeft een
interne studie over de sanctiesystemen van de lidstaten afgerond, waarin de afschrikkende werking,
de doeltreffendheid en de evenredigheid van de huidige sanctiesystemen in de lidstaten werden
onderzocht. De Commissie heeft geconstateerd dat de huidige verschillen in de rechtsstelsels van de
lidstaten van invloed kunnen zijn op de uitvoering van die bepalingen in de hele EU.
92. De Commissie erkent dat een systematisch gebruik van het systeem voor elektronische
inspectierapportage van belang is.
CONCLUSIES
95. De Commissie is het eens met de opmerking van de Rekenkamer dat de lidstaten en de
Commissie vooruitgang hebben geboekt sinds de audit van 2007 en de hervorming van de
controleverordening.
Toch moet worden nagegaan of sommige bepalingen van deze verordening dienen te worden
gewijzigd om het controlesysteem voor de visserij doeltreffender te maken.
Aanbeveling 1 – Verbeteren van de betrouwbaarheid van de informatie over vissersvloten
a) De Commissie neemt er nota van dat deze aanbeveling tot de lidstaten is gericht, en zal daaraan
follow-up geven.
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b) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling ten dele:
 regels voor de verificatie van de brutotonnage en het motorvermogen kunnen nuttig zijn;
 er is nog geen besluit over een herziening van de controleverordening genomen en een eventueel
voorstel van de Commissie valt onder de richtsnoeren inzake betere regelgeving, in het kader
waarvan met name een openbare raadpleging en een effectbeoordeling vereist zijn, waarop niet kan
worden vooruitgelopen. De Commissie zal de aanbeveling van de Rekenkamer in deze context in
overweging nemen.
97. De Commissie is het ermee eens dat de monitoring van de vlootactiviteiten in de EU-wateren is
verbeterd door het gebruik van VMS en in sommige gevallen van andere volgapparatuur.
De Commissie verwijst naar haar antwoord op de paragrafen 31 en 32.
98. De criteria voor de toewijzing van vangstmogelijkheden door de lidstaten zijn vastgesteld in het
kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid. De Commissie is van mening dat de toepassing van
die criteria momenteel geen verband houdt met de uitvoering van de controleverordening. Uit de
bijdragen die de Commissie van de lidstaten heeft ontvangen, blijkt dat de meest gebruikelijke
criteria voor de toewijzing van quota in de EU de historische vangstcijfers zijn. Tevens blijkt dat
rekening wordt gehouden met sociale, economische en ecologische criteria, wat in
overeenstemming is met de doelstellingen van het GVB. Bij het Hof van Justitie is zaak C-540/16,
Spika e.a., aanhangig, die betrekking heeft op een verzoek om een prejudiciële beslissing over de
uitlegging van de artikelen 16 en 17 van Verordening 1380/2013. Het antwoord op deze
prejudiciële vraag zou een reflectie mogelijk maken over de uitgangspunten die ten grondslag
liggen aan de methoden voor de toewijzing van de nationale quota.
Voorts heeft het Europees Parlement in 2015 een studie gefinancierd over de toewijzing van de
nationale quota:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540357/IPOL_STU(2015)540357_EN.
pdf
Voor vaartuigen die niet op het VMS-systeem aangesloten zijn, voorziet de controleverordening in
andere communicatiemiddelen voor de monitoring van de visserijinspanning, maar die middelen
zijn nog niet volledig operationeel.
Wat de vereenvoudiging van de technische maatregelen betreft, heeft de Commissie al een
vereenvoudiging van het rechtskader voorgesteld, evenals een vereenvoudiging van de
verplichtingen voor de vissers. Dit voorstel wordt momenteel op interinstitutioneel niveau
besproken.
De Commissie deelt de mening van de Rekenkamer dat goede praktijken moeten worden
aangemoedigd, met name die welke overeenkomstig de beginselen van het GVB op de regio’s zijn
toegesneden.
Aanbeveling 2 – Verbeteren van de monitoring van visserijbeheersmaatregelen
a) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling ten dele:
 de intrekking van de vrijstellingen van de VMS-verplichting voor vaartuigen met een lengte
tussen 12 en 15 meter zou de monitoring en de controle van de activiteiten van de vissersvloten
verbeteren;
 er is nog geen besluit over een herziening van de controleverordening genomen en een eventueel
voorstel van de Commissie valt onder de richtsnoeren inzake betere regelgeving, in het kader
waarvan met name een openbare raadpleging en een effectbeoordeling vereist zijn, waarop niet kan
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worden vooruitgelopen. De Commissie zal de aanbeveling van de Rekenkamer in deze context in
overweging nemen.
b) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling ten dele:
 de installatie van kleinere en goedkopere lokalisatiesystemen voor vaartuigen van minder dan
twaalf meter zou de monitoring en de controle van de visserijactiviteiten verbeteren;
 er is nog geen besluit over een herziening van de controleverordening genomen en een eventueel
voorstel van de Commissie valt onder de richtsnoeren inzake betere regelgeving, in het kader
waarvan met name een openbare raadpleging en een effectbeoordeling vereist zijn, waarop niet kan
worden vooruitgelopen. De Commissie zal de aanbeveling van de Rekenkamer in deze context in
overweging nemen.
c) De Commissie neemt er nota van dat deze aanbeveling tot de lidstaten is gericht.
99. In de controleverordening is bepaald dat de lidstaten alle in de EU gevangen en aangelande vis
aan de Commissie moeten rapporteren, op enkele uitzonderingen na, bijv. wanneer de verkochte
hoeveelheid minder dan 30 kg bedraagt.
De Commissie deelt de conclusies van de Rekenkamer dat er ruimte voor verbetering is wat betreft
de nog steeds niet afgeronde transmissie van de vangstgegevens en verkoopdocumenten, met name
voor kleine vaartuigen.
Toch heeft de Commissie, op basis van de audits en de verificatiebezoeken die sinds 2010 met
betrekking tot de systemen voor vangstregistratie en gegevensvalidering zijn verricht, alsook via
een systematische follow-up van alle gevallen van niet-naleving van de GVB-voorschriften, in de
afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang en minder verschillen geconstateerd, met name wat kleine
vaartuigen betreft.
De lidstaten hebben vangstregistratiesystemen opgezet die aan de controleverordening voldoen en
waarbij zowel met elektronische gegevens als met gegevens op papier kan worden gewerkt. De ITsystemen die door sommige lidstaten worden gebruikt, zijn evenwel nog niet van die aard dat de
gegevens onderling kunnen worden uitgewisseld en dat kan worden gewaarborgd dat kruiscontroles
kunnen worden uitgevoerd bij gegevens uit verschillende bronnen. De Commissie zal aan deze
kwestie bijzondere aandacht blijven besteden.
Aanbeveling 3 – Verbeteren van de betrouwbaarheid van de visserijgegevens
1.
De Commissie neemt nota van de door de Rekenkamer gesuggereerde termijn en ziet die enkel als
een verwijzing naar de uitvoering van de bestaande regels.
a) De Commissie neemt er nota van dat deze aanbeveling tot de lidstaten is gericht, en is reeds
gestart met de monitoring van de uitvoering daarvan.
b) De Commissie neemt er nota van dat deze aanbeveling tot de lidstaten is gericht, en is reeds
gestart met de monitoring van de uitvoering daarvan.
c) De Commissie neemt er nota van dat deze aanbeveling tot de lidstaten is gericht, en is reeds
gestart met de monitoring van de uitvoering daarvan.
d) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. Zij is reeds begonnen met de uitvoering ervan via de
ontwikkeling van het programma voor geïntegreerd beheer van visserijgegevens, met onder meer
het initiatief inzake de FLUX-transportlaag.
e) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.
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f) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling en zal ze verder uitvoeren via regelmatige controles
en evaluatie van de toepassing van de visserijcontroleregels door de lidstaten.
2.
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de punten g) en h): de Commissie aanvaardt deze
aanbevelingen ten dele. Er is nog geen besluit over een herziening van de controleverordening
genomen en een eventueel voorstel van de Commissie valt onder de richtsnoeren inzake betere
regelgeving, in het kader waarvan met name een openbare raadpleging en een effectbeoordeling
vereist zijn, waarop niet kan worden vooruitgelopen. De Commissie zal de aanbeveling van de
Rekenkamer in deze context in overweging nemen.
100. De Commissie deelt de zienswijze van de Rekenkamer dat de resultaten van de inspecties
nauwkeuriger en systematischer in de nationale databanken moeten worden gerapporteerd. Zij
bevestigt dat de ontwikkeling van EU-normen voor inspecties, van een op risico’s gebaseerd
beheer, van een geharmoniseerde aanpak van de controleactiviteiten, en van gedeelde IT-platforms
voor de uitwisseling van inspectieverslagen essentieel is voor de verwezenlijking van een efficiënt
en gezond inspectiesysteem.
In dat verband speelt het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) een fundamentele rol bij de
ontwikkeling en verbetering van een geharmoniseerde en coherente benadering, met compatibele
systemen voor de verslaglegging, de gegevensuitwisseling en de traceerbaarheid van de
visserijproducten.
101. Op grond van de huidige controlevoorschriften moeten de lidstaten alle inbreuken door
houders van visvergunningen en kapiteins in een nationaal register opnemen. Deze voorschriften
bevorderen ook de uitwisseling van informatie over inbreuken tussen de lidstaten.
De Commissie is van mening dat alle lidstaten beschikken over een rechtskader voor het bestraffen
van inbreuken op het GVB. Toch is zij het eens met het oordeel van de Rekenkamer dat het niveau
van de sancties sterk verschilt van lidstaat tot lidstaat.
De Commissie zou erop willen wijzen dat er, bij gebrek aan wetgevende maatregelen om de huidige
tekortkomingen in de wettelijke sanctiebepalingen van de EU aan te pakken, geen sprake kan zijn
van enige significante vooruitgang in de richting van doeltreffender sancties tegen inbreuken op de
GVB-voorschriften in alle EU-lidstaten.
Aanbeveling 4 – Verbeteren van inspecties en sancties
1.
a) De Commissie neemt er nota van dat deze aanbeveling tot de lidstaten is gericht, en zal daaraan
follow-up geven.
b) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling ten dele:
 verplicht gebruik van het systeem voor elektronische inspectierapportage zou de inspecties
verbeteren;
 er is nog geen besluit over een herziening van de controleverordening genomen en een eventueel
voorstel van de Commissie valt onder de richtsnoeren inzake betere regelgeving, in het kader
waarvan met name een openbare raadpleging en een effectbeoordeling vereist zijn, waarop niet kan
worden vooruitgelopen. De Commissie zal de aanbeveling van de Rekenkamer in deze context in
overweging nemen.
2.
c) De Commissie neemt er nota van dat deze aanbeveling tot de lidstaten is gericht.
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d) De Commissie neemt er nota van dat deze aanbeveling tot de lidstaten is gericht.
e) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling ten dele. Er is nog geen besluit over een herziening
van de controleverordening genomen en een eventueel voorstel van de Commissie valt onder de
richtsnoeren inzake betere regelgeving, in het kader waarvan met name een openbare raadpleging
en een effectbeoordeling vereist zijn, waarop niet kan worden vooruitgelopen. De Commissie zal de
aanbeveling van de Rekenkamer in deze context in overweging nemen.
Zij is het ermee eens dat de uitwisseling van informatie over inbreuken op de GVB-voorschriften
moet worden verbeterd met het oog op een doeltreffender risicoanalyse en meer transparantie tussen
de lidstaten.
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Gebeurtenis

Datum

Vaststelling controleplan ("APM")/begin van de controle

24.2.2016

Ontwerpverslag officieel verzonden aan de Commissie (of andere
gecontroleerde)
Vaststelling van het definitieve verslag na de contradictoire
procedure
Officiële antwoorden in alle talen ontvangen van de Commissie (of
andere gecontroleerde)

17.2.2017
5.4.2017
3.5.2017

In dit verslag wordt de doeltreffendheid onderzocht van
het EU-systeem voor visserijcontroles – een essentieel
instrument om de duurzaamheid van visbestanden en de
visserijsector op lange termijn te garanderen. We
constateerden dat de lidstaten nog niet alle vereiste
controles uitvoerden en dat het controlesysteem zelf
moest worden bijgewerkt. Er waren tekortkomingen met
betrekking tot de verificatie van de juistheid van de
capaciteit van hun vloot, de controle van kleine
vaartuigen, de betrouwbaarheid van de gerapporteerde
vangstgegevens en de gelijke behandeling van
visserijexploitanten bij de toepassing van sancties. We
doen een aantal aanbevelingen aan de Europese
Commissie en de lidstaten ter verbetering van de
visserijcontroles.
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