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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 14 oktober 1991

tot wijziging van Beschikking 88/139/EEG betreffende het door Duitsland over
eenkomstig Verordening (EEG) nr. 4028/86 ingediende meerjarig oriëntatiepro
gramma voor de vissersvloot (1987 tot en met 1991)
(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(91 /540/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4028/86 van de Raad van
18 december 1986 inzake communautaire acties voor

verbetering en aanpassing van de structuur van de visserij
en de aquicultuur ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3944/90 (2), en met name op artikel 4 en op
artikel 5, lid 2,

Overwegende dat bovengenoemd meerjarig oriëntatiepro
gramma betrekking heeft op het grondgebied van de
Bondsrepubliek Duitsland vóór de Duitse eenwording ;
Overwegende dat vanaf de datum van de Duitse eenwor
ding het Gemeenschapsrecht van rechtswege van toepas
sing is op het grondgebied van de voormalige Duitse
Democratische Republiek ;

Overwegende dat de Duitse autoriteiten de Commissie op
29 mei 1991 gegevens hebben gezonden over een oriënta
tieprogramma voor de vissersvloot van de voormalige
Duitse Democratische Republiek ;

a) Na artikel 1 wordt het volgende artikel 1 bis inge
voegd :
„Artikel 1 bis

Het addendum op het meerjarig oriëntatieprogramma
voor de vissersvloot van de Bondsrepubliek Duitsland
dat de Duitse Regering op 29 mei 1991 heeft inge
diend en dat betrekking heeft op de vissersvloot van de
voormalige Duitse Democratische Republiek, wordt
hierbij goedgekeurd onder de in deze beschikking
vermelde beperkingen en voorwaarden en onder voor
behoud van de inachtneming daarvan.".
b) In de bijlage wordt toegevoegd : „V. Bijzondere voor
waarden voor de vissersvloot van de voormalige Duitse
Democratische Republiek".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duits
land.

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Comité voor de visserijstructuur,
Gedaan te Brussel, 14 oktober 1991 .
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Beschikking 88/ 139/EEG van de Commissie (3) wordt als
volgt gewijzigd :

(') PB nr. L 376 van 31 . 12. 1986, blz. 7.
(2) PB nr. L 380 van 31 . 12. 1990, blz. 1 .
O PB nr. L 67 van 12. 3. 1988, blz. 14.

Voor de Commissie

Manuel MARÏN
Vice- Voorzitter
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BIJLAGE
„V. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE VISSERSVLOOT VAN DE VOORMALIGE DUITSE
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK

1 . Het programma is erop gericht om de structurele ontwikkeling van de visserijsector in de voormalige
Duitse Democratische Republiek te vergemakkelijken met inachtneming van de bepalingen voor de
uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid.
De doelstellingen van het programma zijn met name :
a) vermindering van de vloot voor de grote zeevisserij tot 20 650 BRT en 22 500 kW ;
b) vermindering van de kottervloot (nabije vangstzones) tot 7 100 BRT en 22 000 kW ;
c) modernisering van de vaartuigen, in het bijzonder van de kottervloot.

2. Voor de verdere ontwikkeling van de vissersvloot tijdens de looptijd van het programma gelden de
volgende grenzen :
(Tonnage in BRT)
Situatie per

3 oktober 1990

Vloot voor de grote zeevisserij :
a) voor verre vangstzones
b) voor de vangst van vissen die in
scholen zwemmen

c) voor middelverre vangstzones

Doelstelling

Situatie per
1 januari 1991

31 december 1991

44 992

37 896

16 500

14 744

8 404

3 250

976

900

900

11 944 (')

8 200 (')

7 100 (')

(Datum van Duitse
eenwording)

voor

||

2. Kottervloot voor nabije
vangstzones
Totaal

72 656

55 400

27 750

(') Te verhogen met de capaciteit van een aantal kleine vaartuigen.
\

(Motorvermogen in kW)
Situatie per

Vloot voor de grote zeevisserij :
a) voor verre vangstzones
b) voor de vangst van vissen die in
scholen zwemmen

c) voor middelverre vangstzones

Doelstelling

Situatie per
1 januari 1991

31 december 1991

40 138

34 076

16 000

12 836

7 124

3 000

3 865

3 500

3 500

3 oktober 1990

(Datum van Duitse
eenwording)

voor

2. Kottervloot voor nabije
vangstzones
Totaal

32 800 (')

25 800 (')

22 000 (')

89 639

70 500

44 500

(') Te verhogen met de capaciteit van een aantal kleine vaartuigen.

3. Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken, moeten de volgende maatregelen worden uitgevoerd :
— inkrimping van de vloot voor de grote zeevisserij en van de kottervloot ;
— modernisering van de vloot voor de grote zeevisserij en van de kottervloot.
4. De Commissie herinnert eraan dat financiële bijstand van de nationale, regionale of plaatselijke autori
teiten voor structuurmaatregelen voor deze sector in „overeenstemming dienen te zijn met de doelstel
lingen van dit programma."

