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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 887/89
af 5 . april 1989
om tredje ændring af forordning (EØF) nr. 1866/86 om fastsættelse af tekniske
foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og
Øresund

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 170/83
af 25. januar 1983 om en fællesskabsordning for bevarelse
og forvaltning af fiskeressourcerne ('), senest ændret ved
akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse, særlig
artikel 11 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

gennemførelse af målsætningerne i artikel 1 i nævnte
forordning, på grundlag af den foreliggende videnskabe
lige rådgivning ;
ved forordning (EØF) nr. 1866/86 (2), senest ændret ved
forordning (EØF) nr; 2178/88 (3), er der fastsat en række
tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne
i Østersøen, Bælterne og Øresund ;
Den Internationale Østersø-Fiskerikommission, der er
nedsat ved Østersøkonventionen, har ved skrivelse af 29 .

oktober 1988 meddelt de kontraherende parter visse
rekommandationer, som blev vedtaget på kommissionens
14. møde, og som tager sigte på at ændre nævnte tekniske
foranstaltninger ;

ud fra følgende betragtninger :

i

I henhold til artikel 2 i forordning (EØF) nr. 170/83 udar
bejdes de bevaringsforanstaltninger, der er nødvendige til

gennemføre disse rekommandationer i Østersøen og
Bælterne, medmindre der gøres indsigelse efter frem
gangsmåden i konventionens artikel XI —

henhold

til

nævte

konvention

skal

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1866/86 foretages følgende ændringer :
1 . Artikel 2, stk. 1 , affattes således :

» 1 . Det er forbudt at beholde om bord de i det følgende opregnede fiskearter, som er
taget i de farvande og inden for de perioder, der er anført :
Forbudsperiode

Farvande

Art

Skrubbe (Platichthys flesus)

Underafsnit 26

1 . februar til 30 . april

Skrubbe

Underafsnit 28 og 29 syd for 59° 30'
nordlig bredde

1 . februar til 30. april

Skrubbe

Underafsnit 32

1 . februar til 30. juni

Hunskrubbe

Underafsnit 22 undtagen det i bilag II
angivne geografiske område

1 . februar til 30. april

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

Underafsnit 26

1 . februar til 30 . april

Rødspætte

Underafsnit 27, 28 og 29 syd for 59° 30'
nordlig bredde

1 . februar til 30 . april

Hunrødspætte

Underafsnit 22 undtagen det i bilag II
angivne geografiske område, samt under
afsnit 24 og 25

1 . februar til 30 . april

Pighvar (Psetta maxima)

Underafsnit 22, 24, 25 og 26

1 . juni til 31 . juli

Slethvar (Scophthalmus rhombus)

Underafsnit 22, 24, 25 og 26

1 . juni til 31 . juli«

(') EFT nr. L 24 af 27. 1 . 1983, s. 1 .

(2) EFT nr. L 162 af 18. 6. 1986, s. I.:
(3) EFT nr. L 191 af 22. 7. 1988, s. 7.
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2. I artikel 5 indsættes følgende som stk. 3 :
»3. Det er forbudt at anvende hildingsgarn, som har masker mindre end dem, der er

fastsat i bilag IV for de pågældende farvande, fiskearter eller grupper af fiskearter.«
3 . Artikel 6, stk. 1 , affattes således med virkning fra den 1 . januar 1990 :

» 1 . Ved kontrol af garn skal de maskemålere, der anvendes til bestemmelse af
maskestørrelsen, være 2 mm tykke, flade og af et holdbart og formfast materiale. De
skal enten have en række parallelle sider, som er forbundet med mellemliggende skrå
sider med en tilspidsning på 1 : 8 cm i hver side, eller kun tilspidsede sider med
førnævnte tilspidsning. På hver maskemålers forside skal bredden i mm være afmærket
både på de parallelle sider, hvis sådanne findes, og på de tilspidsende sider. På sidst
nævnte sider afmærkes bredden for hvert interval på 1 mm, og breddens størrelse
angives med regelmæssige mellemrum. Afmærkningen må ikke gå ud til maskemåle
rens sider, som skal være glatte med en nominel krumningsradius på 0,5 mm.«
4. I bilag IV indsættes følgende :

»Art

Redskabstype

Farvande

Torsk

Hildingsgarn

Underafsnit 22 til 32

Mindste
maskestørrelse

Diagonalt i
længderetningen

Fra 1 . januar 1990 :

(Gadus morhua)

105 mm «

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske
Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 5. april 1989.

På Rådets vegne
M. CHAVES GONZALEZ

Formand

