Europeiska gemenskapernas officiella tidning

04 / Vo . 03

127

389R0887

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFIC1EELA TIDNING

Nr L 94/4

7.4.89

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 887/89
av den 5 april 1989
om ändring för tredje gången av förordning (EEG ) nr 1866/86 om fastställande av vissa

tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Östersjön, Bälten och Öresund
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

diga för att nå målen i artikel 1 i den förordningen utformas
på grundval av tillgänglig vetenskaplig kunskap .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska ekonomiska gemenskapen,

I förordning (EEG ) nr 1866/ 86 (2), senast ändrad genom
förordning (EEG ) nr 2178 / 88 (3), fastställs vissa tekniska

åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Östersjön,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 170/ 83 av
den 25 januari 1983 om ett gemenskapssystem för
bevarande och förvaltning av fiskeresurserna ('), senast
ändrad genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal ,

Bälten och Öresund .

särskilt artikel 11 i denna ,

1988 underrättat de fördragsslutande parterna om att vissa
rekommendationer om ändringar av dessa tekniska
åtgärder antagits vid kommissionens fjortonde samman

Fiskerikommissionen för Östersjön som upprättats genom
Östersjökonventionen har i skrivelse av den 29 oktober

med beaktande av kommissionens förslag, och

träde .

med beaktande av följande :

Enligt ovan nämnda konvention måste gemenskapen sätta
dessa rekommendationer i kraft i Östersjön och Bälten, om
inte annat följer av det förfarande för invändningar som är

Enligt artikel 2 i förordning (EEG ) nr 170/ 83 skall de
åtgärder för bevarande av fiskeresurserna som är nödvän

fastställt i artikel XI i konventionen .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE .
Artikel 1

Förordning (EEG ) nr 1866/ 86 ändras på följande sätt:
1.

Artikel 2.1 skall ersättas med följande:

" 1 . Det är förbjudet att behålla ombord följande fiskarter som fångats i de vatten och under de
perioder som anges nedan .
Arter

Fredningstid

Vatten

Skrubbskädda (Platichtbys flesus)

Delsektion 26

Skrubbskädda

Delsektionerna 28 och 29 söder om lat.

1 februari-30 april
1 februari-30 april

59» 30'N

Skrubbskädda

Delsektion 32

Honskrubbskädda

Delsektion 22 med undantag av det geogra
fiska område som anges i bilaga 2

Rödspätta (Pleuronectes platessa)
Rödspätta

Delsektion 26

Delsektionerna 27 , 28 och 29 söder om lat.

1 februari—30 juni
1 februari-30 april

1 februari-30 april
1 februari-30 april

59« 30'N

Honrödspätta

Delsektion 22 med undantag av det geogra
fiska område som anges i bilaga 2 och

1 februari-30 april

delsektionerna 24 och 25

Piggvar (Psetta maxima)

Slätvar (Scophtbalmus rhombus)

0 ) EGT nr L 24, 27.1.1983 , s . 1 .

Delsektionerna 22, 24, 25 och 26
Delsektionerna 22, 24, 25 och 26

1 juni—31 juli
1 juni—31 juli "

(2) EGT nr L 162 , 18.6.1986 , s . 1 .
( 3 ) EGT nr L 191 , 22.7.1988 , s . 7 .
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2. Följande skall läggas till i artikel 5:
"3 . Det är förbjudet att använda nät med mindre maskor än de som anges i bilaga 4 för de
berörda vattnen och arterna eller grupperna av arter."
3 . Artikel 6.1 skall från och med den 1 januari 1990 ersättas med följande:

" 1 . När näten inspekteras skall de mätstickor som används för att fastställa maskstorlekarna
vara 2 mm tjocka och plana och gjorda av ett hållbart och formbeständigt material . De skall
antingen ha en rad parallella sektioner som är förbundna med sektioner som avsmalnar i
förhållandet 1:8 cm på varje sida, eller enbart sektioner vilka avsmalnar enligt samma
förhållande. På mätstickans översida skall bredden finnas angiven i mm både på den parallella
sektionen, om sådan finns, och på den avsmalnande sektionen . I det senare fallet skall bredden
anges i millimeter med jämna mellanrum. Angivandet av bredden får inte gå ända ut till
mätstickans kanter som skall vara jämna och ha nominell böjningsradie på 0,5 mm ."
4. Följande skall läggas till i bilaga 4:

Minsta
" Art

Torsk

Delsektionerna 22-32

maskstorlek

Typ av nätredskap

Vatten

Nät/garn

(Gadus morhua)

diagonalt i
längdriktningen

Från och med den 1 januari
1990 : 105 mm "

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den här offentliggjorts i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Luxemburg den 5 april 1989.
Pä rådets vägnar
M. CHAVES GONZALEZ

Ordförande

