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VERORDENING (EEG) Nr. 887/89 VAN DE RAAD
van 5 april 1989
tot derde wijziging van Verordening (EEG) nr. 1866/86 houdende technische
maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Oostzee, de
Belten en de 0resund

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 170/83 van de Raad van
25 januari 1983 tot instelling van een communautaire
regeling voor de instandhouding en het beheer van de
visbestanden ('), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van
Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op
artikel 11 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat luidens artikel 2 van Verordening (EEG)
nr, 170/83 de instandhoudingsmaatregelen om de in
artikel 1 van die verordening genoemde doelstellingen te

bereiken, in het licht van de beschikbare wetenschappe
lijke adviezen moeten worden vastgesteld ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1866/86 0,
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2178/88 (3),
voor de instandhouding van de visbestanden in de Oost
zee, de Belten en de 0resund bepaalde technische maat
regelen zijn vastgesteld ;
Overwegende dat de bij het Oostzeeverdrag ingestelde
Internationale Visserijcommissie voor de Oostzee de
verdragsluitende partijen bij schrijven van 29 oktober
1988 in kennis heeft gesteld van een aantal in haar veer
tiende zitting aangenomen aanbevelingen tot wijziging
van de technische maatregelen ;
Overwegende dat de Gemeenschap krachtens vorenge
noemd Verdrag is gehouden in de Oostzee en de Belten
deze aanbevelingen in werking te doen treden, onder
voorbehoud van de overeenkomstig artikel XI van het
Verdrag geformuleèrde bezwaren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1866/86 wordt als volgt gewijzigd :
1 . Artikel 2, lid 1 , wordt als volgt gelezen :
„ 1 . Het is verboden de volgende vissoorten uit de hierna genoemde wateren en in de
hierna vermelde periodes aan boord te houden :
Soort

Geografische zone

Gesloten tijd

Bot (Platichthys flesus)

Deelsector 26

1 februari — 30 april

Bot

Deelsectoren 28 en 29 ten zuiden van
59 °30'NB

1 februari — 30 april

Bot

Deelsector 32

1 februari — 30 juni

Bot (vrouwtjes)

Deelsector 22, exclusief de in bijlage II
aangegeven geografische zone

1 februari — 30 april

Schol (Pleuronectes platessa)

Deelsector 26

1 februari — 30 april

Deelsectoren 27, 28 en 29 ten zuiden van

1 februari — 30 april

Schol

59 °30'NB

Schol (vrouwtjes)

Deelsector 22, exclusief de in bijlage II
aangegeven geografische zone^ en de deel

1 februari — 30 april

sectoren 24 en 25

Tarbot (Psetta maxima)

Deelsectoren 22, 24, 25 en 26

1 juni — 31 juli

Griet (Scophtalmus rhombus)

Deelsectoren 22, 24, 25 en 26

1 juni — 31 juli";

(') PB nr. L 24 van 27. 1 . 1983, blz. 1 .

(2) PB nr. L 162 van 18. 6. 1986, blz. 1 .
(3) PB nr. L 191 van 22. 7. 1988, blz. 7.
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2. aan artikel 5 wordt het volgende lid toegevoegd :
„3. Het gebruik van kieuwnetten die een kleinere maaswijdte hebben dan in bijlage
IV voor de betrokken geografische zone en de betrokken vissoort of groep vissoorten is
vastgesteld, is verboden." ;
3. artikel 6, lid 1 , wordt met ingang van 1 januari 1990 als volgt gelezen :
» 1 . Bij de inspectie van netten moet voor de bepaling van de maaswijdte gebruik
worden gemaakt van een platte, 2 mm dikke maaswijdtemeter die van duurzaam, vorm
vast materiaal is vervaardigd. De maaswijdtemeter moet hetzij een reeks zones met
evenwijdige zijkanten hebben en daartussen zones met zijkanten met een schuinte van
1 cm : 8 cm, hetzij alleen naar elkaar toelopende zijkanten met een schuinte van 1 cm :
8 cm. Op de maaswijdtemeter moet op het bovenvlak* op de zone(s) met schuin toelo
pende zijkanten, en in voorkomend geval, de zones met parallelle zijkanten de breedte
in millimeters worden vermeld. In het eerste geval wordt om de millimeter een merk
teken aangebracht en op regelmatige afstanden de breedte vermeld. De bedoelde
inscripties mogen niet reiken tot aan de randen van de maaswijdtemeter, die met een
ronding van 0,5 mm moeten zijn afgerond ";
4. bijlage IV wordt als volgt aangevuld :

Kabeljauw
(Gadus morhua)

Soort net

Geografische zone

«Soort

Deelsectoren 22 tot en met 32

Minimummaaswijdte
Lengte van de grote
diagonaal

met

Kieuwnet

ingang

van

1990 : 105 mm".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendma
king in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 5 april 1989.
Voor de Raad
De Voorzitter
M. CHAVES GONZALEZ

