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UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 

van 13.9.2022 

tot goedkeuring van een door Nederland ingediend steekproefplan en controleplan voor 

de weging van visserijproducten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1224/2009 van 

de Raad 

(Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien 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 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 Verordeningen (EEG) nr. 

2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/20061, en met name artikel 60, leden 1 en 3, en 

artikel 61, lid 1, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Op grond van artikel 60, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 moet een 

lidstaat erop toezien dat alle visserijproducten, voordat ze worden opgeslagen, 

vervoerd of verkocht, bij de aanlanding worden gewogen op door de bevoegde 

autoriteiten goedgekeurde systemen, tenzij de betrokken lidstaat een door de 

Commissie goedgekeurd steekproevenplan heeft aangenomen.  

(2) Op grond van artikel 60, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 mag een lidstaat 

toestaan dat visserijproducten, in afwijking van artikel 60, lid 2, van die verordening, 

aan boord van het vissersvaartuig worden gewogen, op voorwaarde dat de lidstaat een 

door de Commissie goedgekeurd steekproevenplan heeft aangenomen, als bedoeld in 

artikel 60, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1224/2009. 

(3) Op grond van artikel 61, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 kan een lidstaat 

toestaan dat visserijproducten worden gewogen na vervoer van de plaats van 

aanlanding naar een bestemming op het grondgebied van de betrokken lidstaat als die 

lidstaat een door de Commissie goedgekeurd controleplan heeft aangenomen. 

(4) Bij Uitvoeringsbesluit 2014/558/EU heeft de Commissie overeenkomstig artikel 60, 

lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 voor Nederland een steekproefplan voor de 

weging van visserijproducten aan boord van het vissersvaartuig goedgekeurd. 

(5) Op 2 maart 2022 heeft Nederland op grond van respectievelijk artikel 60, lid 3, en 

artikel 61, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 bij de Commissie een nieuw 

steekproefplan voor de weging aan boord van verse visserijproducten en een 
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controleplan voor de weging van aangelande visserijproducten na vervoer naar een 

bestemming in Nederland ter goedkeuring ingediend.  

(6) Het nieuwe steekproefplan en het controleplan zijn in overeenstemming met de 

relevante risicogebaseerde methode als vastgesteld bij Uitvoeringsverordening (EU) 

nr. 404/20112 van de Commissie en moeten daarom worden goedgekeurd.  

(7) Nederland moet de toepassing van die plannen regelmatig evalueren om na te gaan of 

zij een nauwkeurige weging van de visserijproducten waarborgen. Indien dat niet het 

geval is, dient Nederland de Commissie daarvan in kennis te stellen en herziene 

plannen ter goedkeuring aan de Commissie voor te leggen.  

(8) Om te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 96, lid 1, van 

Verordening (EG) nr. 1224/2009 en om de correcte toepassing en doeltreffende 

werking van het nieuwe steekproefplan en het controleplan te controleren en te 

evalueren, en met het oog op een regelmatige evaluatie door Nederland, kan de 

Commissie Nederland verzoeken verslag uit te brengen over de toepassing van de 

plannen en over de resultaten van de evaluatie ervan. 

(9) De Commissie kan haar goedkeuring intrekken indien blijkt dat het goedgekeurde 

steekproefplan of controleplan niet wordt toegepast of dat deze geen accurate weging 

van de visserijproducten garanderen. 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:  

Artikel 1 

Goedkeuring van het nieuwe steekproefplan 

Het steekproefplan voor de weging van verse visserijproducten aan boord van 

vissersvaartuigen dat Nederland op 2 maart 2022 voor de toepassing van artikel 60, lid 3, van 

Verordening (EG) nr. 1224/2009 heeft ingediend , wordt goedgekeurd.  

Artikel 2 

Goedkeuring van het controleplan 

Het controleplan voor het wegen na vervoer van verse visserijproducten van de plaats van 

aanlanding naar bestemmingen op het Nederlandse grondgebied dat Nederland op 2 maart 

2022 voor de toepassing van artikel 61, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 heeft 

ingediend, wordt goedgekeurd. 

Artikel 3 

Intrekking van de goedkeuring 

De Commissie kan de in de artikelen 1 en 2 bedoelde goedkeuring intrekken als blijkt dat 

Nederland het nieuwe steekproefplan of het controleplan niet toepast, of als blijkt dat de 

uitvoering van die respectieve plannen geen accurate weging van de visserijproducten 

garandeert. 

                                                 
2 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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Artikel 4 

Adressaten 

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk der Nederlanden. 

Gedaan te Brussel, 13.9.2022 

 Voor de Commissie 

 Virginijus SINKEVIČIUS 

 Lid van de Commissie 

 

 


