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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα ανακοίνωση είναι προϊόν ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε από την Επιτροπή για
την κατάρτιση έκθεσης προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τον
κανονισµό του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1434/98, της 29ης Ιουνίου 1998, περί των όρων υπό
τους οποίους επιτρέπεται να εκφορτώνεται ρέγκα για βιοµηχανικούς σκοπούς, πλην της
άµεσης ανθρώπινης κατανάλωσης1. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του εν λόγω κανονισµού, το
Συµβούλιο αποφασίζει, βάσει έκθεσης και πρότασης της Επιτροπής, σχετικά µε οποιεσδήποτε
αναγκαίες αναπροσαρµογές του κανονισµού πριν την 31η ∆εκεµβρίου 2002. Για διάφορους
λόγους, ιδίως λόγω του πλήθους των προς σύνταξη προγραµµάτων ανασύστασης
αποθεµάτων, δεν κατέστη δυνατή η τήρηση της προθεσµίας της 31ης ∆εκεµβρίου 2002,
ωστόσο, το θέµα της παρακολούθησης της αλιείας για βιοµηχανικούς σκοπούς παραµένει
σηµαντικό.
Τα συµπεράσµατα που εξάχθηκαν από την Επιτροπή σχετικά µε την παρακολούθηση της
αλιείας ρέγκας, η οποία καλύπτεται από τον κανονισµό του 1998, ισχύουν επίσης και για
άλλους τύπους αλιείας για βιοµηχανικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να
εκδώσει µία γενικότερη ανακοίνωση σχετικά µε την ανάγκη βελτιωµένης παρακολούθησης
όλων των τύπων αλιείας για βιοµηχανικούς σκοπούς.
2.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΡΕΓΚΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΣΚΟΠΟΥΣ

Το 1977, η βιολογική κατάσταση των αποθεµάτων ρέγκας στα κοινοτικά ύδατα έδωσε
αφορµή για σοβαρές ανησυχίες. ∆εδοµένου ότι η αλιεία για βιοµηχανικούς σκοπούς
θεωρήθηκε ότι συνέβαλε σηµαντικά στην κατάσταση αυτή και λόγω της έλλειψης µέτρων
διαχείρισης, όπως είναι τα TAC, το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2115/77,
της 27ης Σεπτεµβρίου 1977, για την απαγόρευση της κατευθυνόµενης αλιείας καθώς και της
εκφόρτωσης ρέγκας που προορίζεται για βιοµηχανικούς σκοπούς διαφορετικούς από την
ανθρώπινη κατανάλωση2. Σκοπός του κανονισµού αυτού ήταν η διασφάλιση της χρήσης των
αλιευµάτων ρέγκας για την ανθρώπινη κατανάλωση. Απαγόρευε την αλιεία ρέγκας για
βιοµηχανικούς σκοπούς εκτός της ανθρώπινης κατανάλωσης σε όλα τα κοινοτικά ύδατα
καθώς επίσης και τις εκφορτώσεις ρέγκας για τέτοιου είδους σκοπούς στην Κοινότητα,
άσχετα από τον τόπο αλίευσής τους.
Με τη βελτίωση της βιολογικής κατάστασης των αποθεµάτων ρέγκας σε πολλές περιοχές
καθώς και µε την ανάπτυξη µέτρων διαχείρισης της αλιείας, όπως είναι τα TAC, το σύστηµα
ποσοστώσεων καθώς και τα τεχνικά µέτρα διατήρησης, η απαγόρευση της αλιείας για
βιοµηχανικούς σκοπούς επανεξετάστηκε το 1998. Οι συζητήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσµα
την αντικατάσταση εκ µέρους του Κοινοβουλίου του κανονισµού του 1977 µε τον κανονισµό
1434/98. Ο κανονισµός αυτός ορίζει τους όρους που ισχύουν για τις εκφορτώσεις ρέγκας για
βιοµηχανικούς σκοπούς ενώ θεσπίζει τους ακόλουθους κανόνες για εκφορτώσεις οι οποίες
δεν έχουν υποστεί διαλογή:

1
2

ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 10.
ΕΕ L 247 της 28.9.1977, σ. 2.
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Εκτός της Βαλτικής Θάλασσας (Περιοχές 1 και 2), το ποσοστό ρέγκας που αλιεύεται κατά
την αλιεία µε δίχτυα ελάχιστου µεγέθους µατιών µικρότερου των 32 mm (στις υποπεριοχές
VIII και IX 40 mm) δεν δύναται να υπερβαίνει το 5 έως και 20% κατά βάρος του συνολικού
αλιεύµατος, ανάλογα µε την περιοχή και τα είδη που αποτελούν στόχο της αλιείας.
Επιπροσθέτως προς τα µέγιστα ποσοστά παρεµπιπτόντων αλιευµάτων, ένα χωριστό ποσοστό
παρεµπιπτόντων αλιευµάτων ρέγκας θεσπίζεται κάθε έτος από τον κανονισµό TAC και
ποσοστώσεων.
Στη Βαλτική Θάλασσα, εφαρµόζεται διάκριση µεταξύ των υδάτων ανατολικά και δυτικά των
16°Α, αντίστοιχα. ∆υτικά της γραµµής αυτής, εφαρµόζεται κανόνας παρεµπιπτόντων
αλιευµάτων ρέγκας 20% του συνολικού αλιεύµατος όταν η αλιεία διεξάγεται µε δίχτυα
µεγέθους µατιών µικρότερου των 32 mm. Ανατολικά της γραµµής αυτής, τα αλιεύµατα
µπορούν να συνίστανται από ποσοστό έως 45% ρέγκας όταν η αλιεία διεξάγεται µε µέγεθος
µατιών µικρότερο του ελάχιστου µεγέθους µατιών που επιτρέπεται για την αλιεία που έχει ως
στόχο τη ρέγκα. Το ελάχιστο αυτό µέγεθος µατιών ποικίλλει µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων
της περιοχής αυτής από 32 mm έως 16 mm.
Στην ανακοίνωσή της για τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (“Χάρτης
Πορείας”)3, η Επιτροπή δήλωσε ότι η αλιεία για βιοµηχανικούς σκοπούς θα υπαχθεί σε µέτρα
διατήρησης και διαχείρισης κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα άλλα είδη αλιείας. Σηµείωσε
επίσης ότι η Επιτροπή θα ζητήσει από το ICES την αξιολόγηση των επιπτώσεων της αλιείας
για βιοµηχανικούς σκοπούς στα θαλάσσια οικοσυστήµατα. Η µελέτη αυτή υποβλήθηκε από
το ICES τον Ιούνιο του 2003, σχετικά µε την αλιεία αµµοχέλων για βιοµηχανικούς σκοπούς,
σαρδελόρεγκας, σύκου της Νορβηγίας και προσφυγακιού στον ΒΑ Ατλαντικό. Η αλιεία για
βιοµηχανικούς σκοπούς στη Βαλτική Θάλασσα δεν περιλαµβανόταν στην αξιολόγηση του
ICES και, ως εκ τούτου, ζητήθηκε από το εν λόγω Συµβούλιο να περιλάβει το στοιχείο αυτό
στις συµβουλές του το 2004. Τα αποτελέσµατα της µελέτης του ICES δείχνουν ότι η
επίπτωση στα θαλάσσια οικοσυστήµατα είναι σχετικά µικρή σε σύγκριση µε τις επιπτώσεις
της αλιείας για ανθρώπινη κατανάλωση.
3.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3.1.

Κατάσταση των αποθεµάτων ρέγκας

3.1.1.

Αποθέµατα ρέγκας στις περιοχές 1 και 2

Το ∆ιεθνές Συµβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) παρέχει αξιολογήσεις για
έξι αποθέµατα ρέγκας τα οποία ενδιαφέρουν τους κοινοτικούς αλιείς στις περιοχές 1 και 2:
–

την Αντλαντοσκανδιναβική ρέγκα ;

–

τη ρέγκα της ∆υτικής Βαλτικής, του Skagerrak και του Kattegat ;

–

τη ρέγκα της Βορείου Θαλάσσης ;

–

τη ρέγκα δυτικά της Σκωτίας ;

–

τη ρέγκα της Θάλασσας της Ιρλανδίας ;

3

COM(2002) 181 τελικό.

4

–

τη ρέγκα στις διαιρέσεις VIa (νότος) και VIIb,c.

Η γενική εικόνα της κατάστασης των εν λόγω αποθεµάτων ρέγκας είναι θετική. Εκτός από τη
ρέγκα στις διαιρέσεις VIa (νότος) και VIIb,c, τα µεγέθη των αποθεµάτων αυξήθηκαν κατά τα
πρόσφατα έτη και βρίσκονται σε σχετικώς ασφαλή επίπεδα. Τα αποθέµατα της Βορείου
Θαλάσσης και δυτικά της Σκωτίας βρίσκονται ή πλησιάζουν σε πολύ υψηλά επίπεδα.
3.1.2.

Αποθέµατα ρέγκας στη Βαλτική Θάλασσα

Το ICES αξιολογεί τη ρέγκα της Βαλτικής διακρίνοντάς την σε πέντε µονάδες αποθεµάτων:
υποδιαιρέσεις 22-24, υποδιαιρέσεις 25-29 και 32, Κόλπος της Ρίγα, υποδιαίρεση 30,
υποδιαίρεση 31.
Η βιολογική κατάσταση ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό µεταξύ των διαφόρων αποθεµάτων της
Βαλτικής. Το απόθεµα του Κόλπου της Ρίγα και το απόθεµα της υποδιαίρεσης 31 εκτιµώνται
από το ICES ότι βρίσκονται εντός ασφαλών βιολογικών ορίων, ενώ η θνησιµότητα λόγω της
αλιείας είναι υπερβολικά υψηλή για τα άλλα αποθέµατα. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερη
σοβαρή για το κεντρικό απόθεµα (υποδιαιρέσεις 25-29 και 32). Το απόθεµα µειώθηκε στο
χαµηλότερο επίπεδο που έχει φθάσει ποτέ και το ICES συνιστά στις συµβουλές του για το
2004 µείωση της θνησιµότητας λόγω της αλιείας κατά περισσότερο από 50%.
3.2.

Εκφορτώσεις αλιευµάτων για βιοµηχανικούς σκοπούς

Η αλιεία για βιοµηχανικούς σκοπούς εντός των κοινοτικών υδάτων µπορεί να χαρακτηριστεί
ως αλιεία που έχει ως στόχο ένα και µόνο είδος µε παρεµπίπτοντα αλιεύµατα άλλων ειδών.
Τα βασικά είδη που αποτελούν στόχο της αλιείας είναι το προσφυγάκι (Βόρειος Θάλασσα,
δυτικά της Σκωτίας, Ιρλανδία, πέριξ των Νήσων Φερόε και προς την Ισλανδία), αµµόχελο
(Βόρειος Θάλασσα και Skagerrak), σύκο της Νορβηγίας (Βόρειος Θάλασσα και Skagerrak)
και σαρδελόρεγκα (Βόρειος Θάλασσα, Skagerrak, Kattegat και Βαλτική Θάλασσα). Τα
αλιεύµατα για βιοµηχανικούς σκοπούς εκφορτώνονται άνευ διαλογής.
Βόρειος Θάλασσα: οι εκφορτώσεις αλιευµάτων για βιοµηχανικούς σκοπούς από τη Βόρειο
Θάλασσα ήταν κατά την τελευταία εικοσαετία σχετικά σταθερές µεταξύ 1 και 1,5 εκατ.
τόνων ετησίως, παρά το γεγονός ότι µειώθηκαν απότοµα το 2003. Τα βιοµηχανικά είδη
αντιπροσωπεύουν το 95% περίπου των εκφορτώσεων στις οποίες το αµµόχελο είναι το
σηµαντικότερο είδος. Οι εκφορτώσεις ρέγκας ως παρεµπίπτον αλίευµα ανήλθαν µεταξύ
20.000 και 25.000 τόνων (2%) κατά τα πρόσφατα έτη.
Skagerrak και Kattegat: οι συνολικές εκφορτώσεις αλιευµάτων για βιοµηχανικούς σκοπούς
κυµάνθηκαν µεταξύ 50.000 και 150.000 τόνων κατά τα πρόσφατα έτη. Στις εκφορτώσεις
αυτές, η ρέγκα αντιπροσώπευε ποσότητα µεταξύ 5.000 και 18.000 τόνων. Τα βασικά είδη που
αποτελούν στόχο της αλιείας είναι το αµµόχελο και η σαρδελόρεγκα.
Βαλτική Θάλασσα: η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά µε τις ποσότητες που
εκφορτώθηκαν για βιοµηχανικούς σκοπούς στη Βαλτική Θάλασσα. Οι επισήµως
αναφερθείσες εκφορτώσεις σαρδελόρεγκας και ρέγκας ανήλθαν το 2001 σε 354.000 τόνους
και 339.000 τόνους αντίστοιχα. Σύµφωνα µε το ICES, οι εκφορτώσεις αλιευµάτων
σαρδελόρεγκας για βιοµηχανικούς σκοπούς αυξήθηκαν σηµαντικά κατά τη διάρκεια της
τελευταίας δεκαετίας. Το µεγαλύτερο µέρος της σαρδελόρεγκας αλιεύεται στο πλαίσιο
µεικτών πελαγικών τύπων αλιείας µαζί µε τη ρέγκα και οι εκφορτώσεις αλιευµάτων
σαρδελόρεγκας για βιοµηχανικούς σκοπούς µπορούν να περιλαµβάνουν σχετικώς µεγάλες
ποσότητες ρέγκας.
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Προσφυγάκι: το µεγαλύτερο µέρος του αλιεύµατος αυτού που αλιεύεται στις υποπεριοχές
ICES II, III, IV, V, VI και VII εκφορτώνεται για βιοµηχανικούς σκοπούς. Οι συνολικές
εκφορτώσεις αυξήθηκαν κατά τα πρόσφατα έτη σε περισσότερους από 1,5 εκατ. τόνους. ∆εν
υπάρχουν σχεδόν καθόλου πληροφορίες σχετικά µε τα αλιεύµατα άλλων ειδών στην αλιεία
προσφυγακιού.
3.3.

∆ιαχείριση και έλεγχος

Η τήρηση των TAC και ποσοστώσεων που καθορίζονται για κάθε απόθεµα είναι ουσιαστικής
σηµασίας για σκοπούς διατήρησης. Εκτός από τη σπουδαιότητα που διαδραµατίζει η
παρακολούθηση της µη υπέρβασης των TAC και ποσοστώσεων, είναι ουσιαστικής σηµασίας
η παροχή στην επιστηµονική κοινότητα σωστών δεδοµένων προκειµένου να διενεργούνται
ρεαλιστικές αξιολογήσεις των αποθεµάτων και να εκφράζονται βάσει αυτών αξιόπιστες
προβλέψεις και συµβουλές για τα επίπεδα αλιευµάτων για τα προσεχή έτη.
Το σύστηµα διατήρησης και διαχείρισης των αλιευτικών πόρων µέσω των TAC και
ποσοστώσεων καθιερώθηκε το 1982 (κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 170/834) και
συνεχίζει να εφαρµόζεται βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/20025. Με τους
κανονισµούς του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2057/826, 2241/877, και 2847/938 προβλέφθηκε
αργότερα η παρακολούθηση των εκφορτώσεων.
Μία βασική απαίτηση για όλους τους τύπους της αλιείας σύµφωνα µε το άρθρο 15 του
κανονισµού ελέγχου (κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93) είναι η αναφορά των εκφορτώσεων
στην Επιτροπή εκ µέρους των κρατών µελών για κάθε απόθεµα ή οµάδα αποθεµάτων στο
πλαίσιο των TAC και ποσοστώσεων, προκειµένου να διασφαλίζεται, κατά τον τρόπο αυτό, ο
καταλογισµός των εκφορτώσεων κάθε είδους στα αντίστοιχα TAC/ποσοστώσεις. Ωστόσο, οι
ετήσιοι κανονισµοί για τα TAC και τις ποσοστώσεις περιέλαβαν διατάξεις για την αλιεία για
βιοµηχανικούς σκοπούς, βάσει των οποίων τα εν λόγω αλιεύµατα δεν καταλογίζονται σε
οποιαδήποτε ποσόστωση ή κοινοτικό µερίδιο κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα αλιεύµατα που
αλιεύονται κατά τη διάρκεια επιστηµονικών ερευνών. Οι διατάξεις αυτές είναι σαφώς
ανεπίκαιρες και θα πρέπει να µην περιλαµβάνονται πλέον στους µελλοντικούς κανονισµούς
για τα TAC και τις ποσοστώσεις προκειµένου να διασφαλιστεί ο καταλογισµός όλων των
αλιευµάτων στις αντίστοιχες ποσοστώσεις, είτε πρόκειται για αλιεύµατα που προορίζονται
για βιοµηχανικούς σκοπούς είτε για την ανθρώπινη κατανάλωση.
Με την καθιέρωση της γενικής αυτής αρχής, στην περίπτωση των εκφορτώσεων για
βιοµηχανικούς σκοπούς παρουσιάζεται ένα πρόβληµα ελέγχου το οποίο προκύπτει από τη
σύγκρουση µεταξύ, αφενός, της υποχρέωσης αναφοράς των εκφορτώσεων για κάθε απόθεµα
χωριστά και, αφετέρου, της πρακτικής των εκφορτώσεων ειδών που δεν έχουν υποστεί
διαλογή και τα οποία αλιεύθηκαν στο πλαίσιο µεικτών τύπων αλιείας. Προκειµένου να είναι
σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, τα κράτη
µέλη πρέπει να καθορίσουν τη σύνθεση αλιευµάτων των εν λόγω εκφορτώσεων η οποία
πραγµατοποιείται τυπικά µε την καθιέρωση ενός συστήµατος δειγµατοληψίας.
Η κατάσταση σχετικά µε το θέµα αυτό διαφέρει µεταξύ των περιοχών.

4
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Στη Βόρειο Θάλασσα, στο Skagerrak και στο Kattegat, οι εκφορτώσεις ρέγκας που δεν έχουν
υποστεί διαλογή για βιοµηχανικούς σκοπούς δεν παρουσιάζει το πρόβληµα αυτό. Σχεδόν όλα
τα αλιεύµατα για βιοµηχανικούς σκοπούς από την περιοχή εκφορτώνονται στη ∆ανία. Η
∆ανία έχει καθιερώσει ένα σύστηµα δειγµατοληψίας για εκφορτώσεις από την περιοχή αυτή,
το οποίο, παρά το γεγονός ότι δεν έχει άµεση σχέση µε στατιστικές αλιευµάτων, έχει σχέση
µε τη διαχείριση των ποσοστώσεων µέσω των χωριστών ποσοστώσεων παρεµπιπτόντων
αλιευµάτων ρέγκας οι οποίες περιορίζουν τα συνολικά αλιεύµατα ρέγκας. Μετά την
εξάντληση των εν λόγω ποσοστώσεων παρεµπιπτόντων αλιευµάτων, οι εκφορτώσεις που δεν
έχουν υποστεί διαλογή (εκφορτώσεις για βιοµηχανικούς σκοπούς) δεν επιτρέπονται πλέον.
Ωστόσο, για τα είδη παρεµπιπτόντων αλιευµάτων εκτός της ρέγκας δεν υπάρχουν ανάλογες
ποσοστώσεις παρεµπιπτόντων αλιευµάτων, και οι εκφορτώσεις των ειδών αυτών στους
τύπους αλιείας για βιοµηχανικούς σκοπούς ρυθµίζονται µόνο από τα ποσοστά
παρεµπιπτόντων αλιευµάτων που καθορίζονται στον κανονισµό τεχνικών µέτρων
(κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 850/989).
Στη Βαλτική Θάλασσα, όλα τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη έχουν καθιερώσει ένα σύστηµα
δειγµατοληψίας. Ωστόσο, εκτός από το γεγονός ότι οι κοινοτικές επιθεωρήσεις παρουσίασαν
αδυναµίες στον τρόπο διεξαγωγής της δειγµατοληψίας, είναι σαφές ότι τα συστήµατα αυτά
δειγµατοληψίας δεν έχουν σχέση µε τη διαχείριση ποσοστώσεων.
Η έλλειψη κατάλληλου ελέγχου και παρακολούθησης της σύνθεσης των αλιευµάτων των
εκφορτώσεων που δεν έχουν υποστεί διαλογή από τη Βαλτική σηµαίνει ότι τα παρεµπίπτοντα
αλιεύµατα ρέγκας καταλογίζονται στις ποσοστώσεις σαρδελόρεγκας παρά στις ποσοστώσεις
ρέγκας. Η πρακτική αυτή δεν είναι σύµφωνη µε τον κανονισµό του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ.
2847/93 και υπονοµεύει τη διατήρηση των αποθεµάτων ρέγκας, δεδοµένου ότι τα αλιεύµατα
µπορούν να είναι σηµαντικά υψηλότερα από εκείνα που καθορίζονται από τα TAC, ενώ
υπονοµεύει επίσης τη διαχείριση της αλιείας, δεδοµένου ότι τα δεδοµένα που
χρησιµοποιούνται για την επιστηµονική αξιολόγηση της κατάστασης των αποθεµάτων
στηρίζονται σε λανθασµένα δεδοµένα εκφορτώσεων.
Σε ύδατα εκτός της Βορείου και της Βαλτικής Θαλάσσης, οι εκφορτώσεις άνευ διαλογής δεν
υπόκεινται γενικά σε δειγµατοληψία. Σηµαντικό µέρος των εκφορτώσεων κοινοτικών
σκαφών πραγµατοποιείται σε τρίτες χώρες (Νορβηγία, Νήσοι Φερόε και Ισλανδία).
4.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εάν τα TAC καθορίζονται σύµφωνα µε αξιόπιστα βιολογικά κριτήρια και εφόσον
εφαρµόζονται κατάλληλα, η χρήση των ψαριών µετά την εκφόρτωσή τους αποτελεί
οικονοµικό θέµα και όχι θέµα διατήρησης. Εάν αποδειχθεί ότι είναι περισσότερο
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως η χρήση ορισµένων ειδών για βιοµηχανικούς
σκοπούς από ό,τι για την ανθρώπινη κατανάλωση, αυτό δεν θα πρέπει καταρχήν να αποτελεί
θέµα διατήρησης. Ωστόσο, η κατάλληλη διαχείριση τόσο της αλιείας για βιοµηχανικούς
σκοπούς όσο και της αλιείας για την ανθρώπινη κατανάλωση, και ιδίως ο αποτελεσµατικός
έλεγχος των εκφορτώσεων που προέρχονται από τους δύο τύπους αλιείας πρέπει να
αποτελέσει τη βάση για τη µελλοντική αειφόρο εκµετάλλευση οποιουδήποτε αποθέµατος, το
οποίο, όπως η ρέγκα, χρησιµοποιείται τόσο για βιοµηχανικούς σκοπούς όσο και για την
ανθρώπινη κατανάλωση. Η εµπειρία από την εφαρµογή των περιορισµών των εκφορτώσεων
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ρέγκας για βιοµηχανικούς σκοπούς από τη Βόρειο Θάλασσα, το Skagerrak και το Kattegat
έδειξε ότι τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα ρέγκας (και άλλων ειδών) καθώς και οι εκφορτώσεις
τους µπορούν να ρυθµίζονται και να παρακολουθούνται κατάλληλα. Σχεδόν όλες οι
εκφορτώσεις αυτές υπόκεινται σε ειδικό σύστηµα παρακολούθησης που εφαρµόζεται σε
λιµάνια της ∆ανίας.
Παρόµοιες ρυθµίσεις ελέγχου και παρακολούθησης θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα
παρεµπίπτοντα αλιεύµατα ειδών που διέπονται από TAC και ποσοστώσεις σε τύπους αλιείας
για βιοµηχανικούς σκοπούς.
Εντούτοις, άλλα κράτη µέλη εκτός της ∆ανίας, καθώς επίσης και η ∆ανία όσον αφορά
εκφορτώσεις που προέρχονται εκτός της Βορείου Θαλάσσης, του Skagerrak και του Kattegat,
δεν έχουν εφαρµόσει τους ίδιους ή ανάλογους όρους παρακολούθησης των εκφορτώσεων για
βιοµηχανικούς σκοπούς.
Η καθιέρωση ενός ισότιµου συστήµατος για τον κλάδο της αλιείας θα είναι ουσιαστικής
σηµασίας για τη διαφανή και αποτελεσµατική παρακολούθηση των εκφορτώσεων για
βιοµηχανικούς σκοπούς σε ολόκληρη την Κοινότητα.
Είναι σηµαντικό για το σύστηµα ελέγχου και παρακολούθησης να καλύπτει όχι µόνο τις
εκφορτώσεις ρέγκας για βιοµηχανικούς σκοπούς αλλά και να περιλαµβάνει όλα τα είδη
παρεµπιπτόντων αλιευµάτων που αλιεύονται στο πλαίσιο τύπων αλιείας για βιοµηχανικούς
σκοπούς. Για τη διασφάλιση του αποτελεσµατικού ελέγχου και της παρακολούθησης των
παρεµπιπτόντων αλιευµάτων σε εκφορτώσεις αλιευµάτων για βιοµηχανικούς σκοπούς, η
Επιτροπή προτείνει την επιδίωξη των ακόλουθων επιλογών:
A.

Μέτρα διαχείρισης

1.

Ειδικές ποσοστώσεις για παρεµπίπτοντα αλιεύµατα των σηµαντικοτέρων ειδών
«ανθρώπινης κατανάλωσης»

2.

Εάν εξαντληθεί µία ή περισσότερες από τις ποσοστώσεις παρεµπιπτόντων
αλιευµάτων, δεν θα πρέπει να επιτρέπονται πλέον οι εκφορτώσεις για βιοµηχανικούς
σκοπούς από τη σχετική περιοχή.

B.

Έλεγχος και παρακολούθηση

1.

Όλες οι εκφορτωνόµενες ποσότητες πρέπει να ζυγίζονται σύµφωνα µε κοινή
µεθοδολογία ζύγισης

2.

Οι εκφορτώσεις που δεν έχουν υποστεί διαλογή, πρέπει να υφίστανται
δειγµατοληψία σύµφωνα µε κοινή µεθοδολογία

3.

Οι εκφορτώσεις ανά είδος πρέπει να υπολογίζονται µε βάση αποτελέσµατα
δειγµατοληψίας

4.

Αυστηρή εφαρµογή της υποχρέωσης αναφοράς αλιευµάτων σε σχέση προς τις
καθορισθείσες ποσοστώσεις

5.

Προαναγγελία εκφόρτωσης από όλα τα σκάφη που ασχολούνται µε τύπους αλιείας
για βιοµηχανικούς σκοπούς

8

6.

Εφαρµογή καθεστώτων καθορισµένων λιµένων για βιοµηχανικούς τύπους αλιείας σε
όλα τα σχετικά κράτη µέλη

7.

∆υνατότητα πρόσβασης στα δεδοµένα σχετικά µε τις εκφορτώσεις, τις πωλήσεις και,
ενδεχοµένως, τα αποτελέσµατα δειγµατοληψίας όλων των ειδών που υπόκεινται σε
TAC και ποσοστώσεις που περιλαµβάνονται στα αλιεύµατα καθώς και στο ΣΠΣ
(VMS) για τους επιθεωρητές όλων των κρατών µελών και τους επιστήµονες

8.

Υιοθέτηση ειδικού προγράµµατος παρακολούθησης που θα διέπει την επιθεώρηση
και την επιτήρηση.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι τα προβλήµατα που περιγράφονται στο
κεφάλαιο 3 ανωτέρω για τη Βαλτική Θάλασσα είναι σοβαρά και ότι απαιτείται η άµεση λήψη
µέτρων για τη διασφάλιση της µη υπέρβασης των TAC ρέγκας λόγω της απουσίας
κατάλληλης παρακολούθησης των εκφορτώσεων για βιοµηχανικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου,
οι εκφορτώσεις για βιοµηχανικούς σκοπούς δεν θα πρέπει να επιτρέπονται µέχρις ότου το
κράτος µέλος είναι σε θέση να παράσχει επαρκείς εγγυήσεις ότι διαθέτει συστήµατα ελέγχου
και δειγµατοληψίας και ότι τα συστήµατα αυτά διασφαλίζουν την κατάλληλη διαχείριση των
αντίστοιχων ποσοστώσεων.
Προκειµένου να αποφευχθεί η συνέχιση της αλιείας ρέγκας σε περίπτωση που οι
ποσοστώσεις ρέγκας έχουν εξαντληθεί, δεν θα πρέπει να επιτρέπονται οι εκφορτώσεις άνευ
διαλογής αµέσως µετά την αλίευση των σχετικών ποσοστώσεων ρέγκας.
Η Επιτροπή προτίθεται να έχει συζητήσεις µε τα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
το 2004 και στη συνέχεια θα παρουσιάσει τις αναγκαίες προτάσεις.
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