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VERORDENING (EEG) Nr. 3953/87 VAN DE RAAD
van 21 december 1987

houdende derde wijziging van Verordening (EEG) nr. 3094/86 houdende
technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden
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

de Noordzee weer op te bouwen, in het bijzonder door de
vangst in het eerste kwartaal van het jaar te beperken ; dat
deze doelstelling bereikt kan worden door het opheffen
van de afwijking die netten met een kleinere maaswijdte
dan dé standaardmaat toelaat voor het betrokken gebied
gedurende die periode,

visbestanden ('), inzonderheid op artikel 11 ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG) nr.
170/83 is bepaald dat de instandhoudingsmaatregelen die
noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de in
artikel 1 vermelde doelstellingen moeten worden vastge
steld op de grondslag van wetenschappelijke adviezen ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3094/86 (2),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2968/87 (3),
algemene voorschriften zijn vastgesteld voor de visserij op
en de aanvoer van de biologische rijkdommen die in de
wateren van de Gemeenschap voorkomen ;

Overwegende dat in het licht van de meest recente weten
schappelijke adviezen, bijkomende technische maatre

gelen moeten worden vastgesteld om het tongbestand in

VASTGESTELD :

Artikel 1

In bijlage I van Verordening (EEG) nr. 3094/86 wordt de
vermelding van de geografische zone „Noordzee", de
toegestane doelsoort „tong" en de minimummaaswijdte
„80 mm" vervangen door de in de bijlage bij de onder
havige verordening vermelde gegevens.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 21 december 1987.
Voor de Raad
De Voorzitter
B. HAARDER

(■) PB nr. L 24 van 27. 1 . 1983, blz. 1 .
(2) PB nr. L 288 van 11 . 10 . 1986, blz. 1 .

¥) PB nr. L 280 van 3. 10. 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE

Minimum

Gebied

2

Geografische zone

Noordzee

Bijkomende voorwaarden

van 1 april tot en met 31
december

maas-

Toegestane

wijdte
(mm)

doelsoorten

80

Tong (Solea vulgaris)

Minimum

percentage
doelsoorten

15

Maximumpercentage
beschermde soorten

100 waarvan niet meer

dan 20 % kabeljauw,
Schelvis, wijting, zwarte
koolvis

