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Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
περί καθορισµού, για το 2012, για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων
ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στη Βαλτική Θάλασσα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

• Αιτιολογία και στόχοι της πρότασης
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου
2002, για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, η ΚΑλΠ πρέπει να διασφαλίζει την εκµετάλλευση των έµβιων
υδρόβιων πόρων υπό βιώσιµες οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες.
Σηµαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι ο ετήσιος καθορισµός των
αλιευτικών δυνατοτήτων µε τη µορφή συνολικών επιτρεπόµενων αλιευµάτων (TAC),
ποσοστώσεων και ορίων αλιευτικής προσπάθειας.
Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να καθοριστούν, για το έτος 2012, για τα
σηµαντικότερα από εµπορική άποψη ιχθυαποθέµατα της Βαλτικής Θάλασσας, οι αλιευτικές
δυνατότητες για τα κράτη µέλη.
• Γενικό πλαίσιο
Η ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά διαβούλευση σχετικά µε τις αλιευτικές
δυνατότητες (COM(2011)298 τελικό) δίνει σε αδρές γραµµές το υπόβαθρο της πρότασης. Με
σκοπό να απλουστευθούν και αποσαφηνιστούν οι ετήσιες αποφάσεις περί TAC και
ποσοστώσεων, από το 2006 και µετά οι αλιευτικές δυνατότητες στην Βαλτική Θάλασσα
καθορίζονται µε χωριστό κανονισµό.
Οι επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις σχετικά µε τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2012 στη
Βαλτική Θάλασσα εκδόθηκαν από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES)
τον Μάιο 2011 και από την Επιστηµονική, Τεχνική και Οικονοµική Επιτροπή Αλιείας
(ΕΤΟΕΑ) τον Ιούνιο 2011.
Η πρόταση περιέχει δύο τµήµατα που είναι σηµαντικά για τη διαχείριση της αλιείας στη
Βαλτική το 2012 µέσω των αλιευτικών δυνατοτήτων: ένα τµήµα µε το οποίο καθορίζονται τα
TAC και οι ποσοστώσεις, και ένα δεύτερο µε το οποίο περιορίζεται η αλιευτική προσπάθεια,
µέσω της επιβολής ορίων στη δραστηριότητα των σκαφών (αριθµός ηµερών στη θάλασσα).
• Ισχύουσες διατάξεις στο πεδίο που καλύπτει η πρόταση
Οι αλιευτικές δυνατότητες και ο τρόπος κατανοµής τους στα κράτη µέλη αποτελούν
αντικείµενο ετήσιας κανονιστικής ρύθµισης. Η πλέον πρόσφατη είναι ο κανονισµός (ΕΕ)
αριθ. 1124/2010 του Συµβουλίου, της 29ης Νοεµβρίου 2010, για καθορισµό, για το 2011, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων
στη Βαλτική Θάλασσα.
Σχετικός µε τη διαχείριση της αλιείας στη Βαλτική Θάλασσα είναι επίσης ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 2187/2005 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 2005, για τη διατήρηση των
αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών µέτρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και
του Sound, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1434/98 και για την κατάργηση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 88/98.
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Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2007, για τη
θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέµατα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις
αλιευτικές δραστηριότητες εκµετάλλευσης των εν λόγω αποθεµάτων, για την τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 779/97
περιγράφονται εν γένει τα µέτρα ελέγχου και παρακολούθησης που εφαρµόζονται για την
αποκατάσταση των εν λόγω αποθεµάτων γάδου. Επιπλέον περιλαµβάνονται κανόνες περί
καθορισµού των TAC για το δυτικό και το ανατολικό απόθεµα γάδου και οι συναφείς
περιορισµοί της αλιευτικής προσπάθειας.
• Συνέπεια µε τις λοιπές πολιτικές και τους λοιπούς στόχους της ΕΕ
Τα προτεινόµενα µέτρα έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τους στόχους και τους κανόνες της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και συνάδουν µε την πολιτική της Ένωσης για την αειφόρο
ανάπτυξη.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

• Συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωµοσύνης
Κύριες οργανώσεις/ εµπειρογνώµονες που συµµετείχαν στη διαβούλευση
Οι επιστηµονικές οργανώσεις που συµµετείχαν στη διαβούλευση ήσαν το ∆ιεθνές Συµβούλιο
Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) και η Επιστηµονική, Τεχνική και Οικονοµική Επιτροπή
Αλιείας (ΕΤΟΕΑ).
Η Ένωση ζητά σε ετήσια βάση τις επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις του ICES και της ΕΤΟΕΑ
για την κατάσταση σηµαντικών ιχθυαποθεµάτων. Οι λαµβανόµενες γνωµοδοτήσεις
καλύπτουν όλα τα αποθέµατα της Βαλτικής για τα οποία προτείνονται TAC.
• ∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
Ζητήθηκε η γνώµη του Περιφερειακού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου της Βαλτικής (BSRAC),
στο πλαίσιο της κοινής συνεδρίασης των οµάδων εργασίας για τη βενθοπελαγική αλιεία, την
αλιεία σολοµού και την πελαγική αλιεία, τον Ιούνιο 2011, µε βάση την ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά µε την διαβούλευση για τις αλιευτικές δυνατότητες. Οι γνωµοδοτήσεις
του ICES και της ΕΤΟΕΑ απετέλεσαν την επιστηµονική βάση για την πρόταση. Στις
ανωτέρω συνεδριάσεις παρουσιάστηκαν οι κανόνες για τον καθορισµό TAC και
ποσοστώσεων για το 2012 µε βάση την ανακοίνωση. Εξετάστηκαν και ελήφθησαν υπόψη
στην πρόταση, στο µέτρο του δυνατού, οι προκαταρκτικές απόψεις που διατυπώθηκαν
σχετικά µε όλα τα οικεία ιχθυαποθέµατα στη διάρκεια των εν λόγω συνεδριάσεων, χωρίς να
έρχονται σε αντίθεση µε υφιστάµενες πολιτικές ούτε να προκαλούν υποβάθµιση της
κατάστασης ευπαθών πόρων.
Το BSRAC υποστηρίζει την απόπειρα της Επιτροπής να καθορίσει TAC ανταποκρινόµενα
περισσότερο στις επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις, καθώς και την εφαρµογή του πολυετούς
σχεδίου για τον γάδο όσον αφορά τον καθορισµό των TAC. Επιπλέον, διαφωνεί µε την
πολιτική της Επιτροπής να µειώσει κατά 25% τα TAC για όσα αποθέµατα δεν υπάρχουν
διαθέσιµα τα στοιχεία και δεν κατέστη δυνατή η αναλυτική εκτίµηση του αποθέµατος εκ
µέρους των επιστηµόνων.
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• Εκτίµηση επιπτώσεων
Τα TAC για το απόθεµα γάδου της ανατολικής και της δυτικής Βαλτικής αυξήθηκαν κατά
14% κατά µέσον όρο βάσει του πολυετούς σχεδίου. Θα αυξηθούν δύο από τα πέντε TAC
πελαγικών ιχθύων και τα εναποµένοντα τρία TAC θα µειωθούν. Εν γένει, τα προτεινόµενα
µέτρα θα οδηγήσουν σε συνολική µείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων από πλευράς όγκου
αλιευµάτων για τα ενωσιακά σκάφη στη Βαλτική Θάλασσα κατά 16% περίπου για όλα τα
είδη µε εξαίρεση τα αποθέµατα σολοµού.
Η πρόταση δεν αντικατοπτρίζει µόνο βραχυπρόθεσµους προβληµατισµούς, αλλά εντάσσεται
επίσης σε µια πιο µακροπρόθεσµη προσέγγιση, µε την οποία το επίπεδο αλίευσης µειώνεται
σταδιακά σε µακροπρόθεσµα βιώσιµα επίπεδα.
Εποµένως, η ακολουθούµενη στην πρόταση προσέγγιση θα οδηγήσει µεσοπρόθεσµα έως
µακροπρόθεσµα σε µειωµένη µεν αλιευτική προσπάθεια, αλλά σταθερές ή αυξανόµενες
ποσοστώσεις. Οι µακροπρόθεσµες συνέπειες της προσέγγισης αναµένεται να είναι µειωµένη
επίπτωση στο περιβάλλον λόγω της ελάττωσης της αλιευτικής προσπάθειας, µειώσεις στον
κλάδο της αλίευσης από πλευράς αριθµού σκαφών ή/και µέσης αλιευτικής προσπάθειας ανά
σκάφος και αµετάβλητες ή αυξηµένες εκφορτώσεις. Η βιωσιµότητα των αλιευτικών
δραστηριοτήτων θα αυξηθεί µακροπρόθεσµα.
3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

• Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης
Η πρόταση καθορίζει τους περιορισµούς αλιευµάτων και αλιευτικής προσπάθειας που
εφαρµόζονται στην αλιεία της ΕΕ, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής για την εξασφάλιση αλιείας βιώσιµης από οικολογική, οικονοµική και κοινωνική
άποψη.
• Νοµική βάση
Άρθρο 43 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Αρχή της επικουρικότητας
Η πρόταση εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Ένωσης όπως αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως εκ τούτου δεν εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας.
• Αρχή της αναλογικότητας
Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας για τον ακόλουθο λόγο.
Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική είναι µια κοινή πολιτική. Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος
3 της ΣΛΕΕ, αποτελεί αρµοδιότητα του Συµβουλίου η θέσπιση µέτρων περί καθορισµού και
κατανοµής των αλιευτικών δυνατοτήτων.
Με τον υπόψη κανονισµό του Συµβουλίου κατανέµονται αλιευτικές δυνατότητες στα κράτη
µέλη. Έχοντας υπόψη το άρθρο 20 παράγραφος 3 του κανονισµού 2371/2002, τα κράτη µέλη
είναι ελεύθερα να κατανείµουν τις εν λόγω δυνατότητες στις περιφέρειες ή στις επιχειρήσεις
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κατά το δοκούν. Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια στη
λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε το κοινωνικό/οικονοµικό υπόδειγµα της επιλογής τους
για την εκµετάλλευση των αλιευτικών δυνατοτήτων που τους έχουν διατεθεί.
Η πρόταση δεν έχει νέες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις για τα κράτη µέλη. Ο παρών κανονισµός
εκδίδεται από το Συµβούλιο κάθε έτος και τα δηµόσια και ιδιωτικά µέσα υλοποίησής του
υπάρχουν ήδη.
• Επιλογή νοµικών µέσων
Προτεινόµενα µέσα: κανονισµός.
Πρόκειται για πρόταση διαχείρισης της αλιείας βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 3 της
ΣΛΕΕ και σύµφωνα µε το άρθρο 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου.
4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της ΕΕ.
5.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Απλούστευση
Η πρόταση εξακολουθεί να προβλέπει την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τις
δηµόσιες αρχές (σε επίπεδο ΕΕ ή εθνικό) καθόσον περιέχει όµοιες διατάξεις µε εκείνες του
κανονισµού του 2011 για τις αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική Θάλασσα.
• Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος
Η πρόταση αφορά ετήσιο κανονισµό για το έτος 2012 και συνεπώς δεν περιλαµβάνει ρήτρα
αναθεώρησης.
• Λεπτοµερής εξήγηση
Με την πρόταση καθορίζονται για τα κράτη µέλη, για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και
οµάδες αποθεµάτων ιχθύων, οι αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική Θάλασσα κατά το 2012.
Οι προτεινόµενες αριθµητικές τιµές αντικατοπτρίζουν τις επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις, τις
διαβουλεύσεις µε το BSRAC και το πλαίσιο καθορισµού των TAC και των ποσοστώσεων
που περιγράφηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά διαβούλευση για αλιευτικές
δυνατότητες. Ανάλογα µε τη περίπτωση, από τα προτεινόµενα TAC αφαιρέθηκαν οι
θεωρητικές ποσότητες αλιευµάτων στα οποία έχει µερίδιο η Ρωσική Οµοσπονδία.
∆εδοµένης της πρόθεσης της Επιτροπής να εξασφαλίσει τη βιώσιµη χρήση των αλιευτικών
πόρων µε βάση την πολιτική της Ένωσης και τις διεθνείς δεσµεύσεις, διατηρώντας
ταυτόχρονα σταθερές τις αλιευτικές δυνατότητες, οι ετήσιες διακυµάνσεις των TAC
περιορίζονται όσον είναι πρακτικά δυνατόν, λαµβανοµένης υπόψη της κατάστασης κάθε
δεδοµένου αποθέµατος.
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Τα TAC και οι ποσοστώσεις που κατανέµονται στα κράτη µέλη περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι και οι περιορισµοί της αλιευτικής προσπάθειας περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού.
Για τα αποθέµατα γάδου, τα προτεινόµενα TAC και οι περιορισµοί της αλιευτικής
προσπάθειας ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις του πολυετούς σχεδίου για τα αποθέµατα
γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκµετάλλευσης των εν
λόγω αποθεµάτων. Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι η σταδιακή µείωση της θνησιµότητας
λόγω αλιείας σε επίπεδα µακροπρόθεσµα βιώσιµα, τα οποία θα εξασφαλίσουν την
αποκατάσταση του αποθέµατος και θα αποφέρουν υψηλές και σταθερές αποδόσεις. Επειδή η
θνησιµότητα του αποθέµατος γάδου λόγω της αλιείας έχει µειωθεί στα επίπεδα που
εµφαίνονται στο πολυετές σχέδιο, δεν υφίσταται περαιτέρω ανάγκη µείωσης της αλιευτικής
προσπάθειας, δηλαδή µπορούν να αυξηθούν ο αριθµός ηµερών στη θάλασσα και επίσης τα
TAC.
Για τα δύο αποθέµατα ρέγγας (το δυτικό και στο Βοθνικό Πέλαγος/στον Βοθνικό Κόλπο) το
προτεινόµενο TAC αντιστοιχεί στη θνησιµότητα ΜΒΑ (µέγιστης βιώσιµης απόδοσης) λόγω
αλιείας. Για τα υπόλοιπα πελαγικά αποθέµατα, το προτεινόµενο TAC αντιστοιχεί σε µείωση
της θνησιµότητας λόγω αλιείας κάπου ενδιάµεσα µεταξύ του τρέχοντος επιπέδου και της
θνησιµότητας ΜΒΑ λόγω αλιείας, µε εξαίρεση το κεντρικό απόθεµα ρέγγας. Στην ειδικότερη
αυτή περίπτωση η ενδιάµεση θνησιµότητα λόγω αλιείας θα υπερέβαινε τα προληπτικά
επίπεδα, εποµένως αντ’αυτού το προτεινόµενο TAC ευρίσκεται ενδιάµεσα µεταξύ του
επιπέδου που αντιστοιχεί στη θνησιµότητα ΜΒΑ λόγω αλιείας και εκείνου που αντιστοιχεί
στο προληπτικό ποσοστό θνησιµότητας λόγω αλιείας.
Στην περίπτωση της ευρωπαϊκής χωµατίδας, που αποτελεί απόθεµα µε ελλιπή στοιχεία, το
TAC αντιστοιχεί σε κατά 25% µείωση TAC σε σύγκριση µε το 2011. ∆εν κατέστη δυνατό να
ληφθεί υπόψη η γνωµοδότηση του BSRAC για µικρότερη µείωση επειδή, σύµφωνα µε την
προσέγγιση που περιγράφηκε στην ανακοίνωση σχετικά µε τις αλιευτικές δυνατότητες, δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί η έλλειψη στοιχείων για να δικαιολογήσει τη συνέχιση των
τρεχόντων επιπέδων αλιευµάτων και πρέπει να εφαρµοστεί η αρχή της πρόληψης.
Ως προς τα αποθέµατα σολοµού, λόγω των αβεβαιοτήτων που δηµιουργεί η επιστηµονική
γνωµοδότηση την οποία εξέδωσε το ICES τον Μάιο, µε το όργανο αυτό οργανώθηκε τον
Νοέµβριο σύσκεψη κατόπιν πρωτοβουλίας του Περιφερειακού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου
της Βαλτικής. Στη συνέχεια της σύσκεψης, το ICES επιβεβαίωσε εκ νέου τη γνωµοδότηση
που είχε προηγουµένως εκδώσει.
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2011/0240 (NLE)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
περί καθορισµού, για το 2012, για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων
ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στη Βαλτική Θάλασσα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο
43 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

EL

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης, το Συµβούλιο, µετά από
πρόταση της Επιτροπής, πρέπει να εκδίδει µέτρα σχετικά µε τον καθορισµό και την
κατανοµή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

(2)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών
πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής1, τα αναγκαία µέτρα για την
εξασφάλιση της πρόσβασης σε ύδατα και πόρους, καθώς και της αειφόρου άσκησης
των αλιευτικών δραστηριοτήτων, απαιτείται να καθορίζονται λαµβάνοντας υπόψη τις
διαθέσιµες επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις και, ιδίως, την έκθεση της Επιστηµονικής,
Τεχνικής και Οικονοµικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ).

(3)

Αποτελεί αρµοδιότητα του Συµβουλίου να θεσπίσει τα µέτρα για τον καθορισµό και
την κατανοµή των αλιευτικών δυνατοτήτων για κάθε τύπο αλιείας ή οµάδα τύπων
αλιείας, περιλαµβανοµένων ορισµένων όρων που συνδέονται λειτουργικά µε αυτές,
ανάλογα µε την περίπτωση. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να κατανέµονται
µεταξύ των κρατών µελών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η σχετική σταθερότητα
των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκάστου κράτους µέλους για όλα τα αποθέµατα ή τα
είδη αλιείας, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

(4)

Τα συνολικά επιτρεπόµενα αλιεύµατα (TAC) θα πρέπει να καθοριστούν µε βάση τις
διαθέσιµες επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις, λαµβανοµένων υπόψη των βιολογικών και
κοινωνικοοικονοµικών πτυχών, µε παράλληλη εξασφάλιση δίκαιης µεταχείρισης
µεταξύ των αλιευτικών κλάδων, και λαµβανοµένων επίσης υπόψη των απόψεων που
έχουν διατυπωθεί κατά την διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους παράγοντες, ιδίως

1

ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.
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στις συναντήσεις µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και
τα οικεία Περιφερειακά Γνωµοδοτικά Συµβούλια.
(5)

Για τα αποθέµατα που υπόκεινται σε ειδικά πολυετή σχέδια, οι αλιευτικές
δυνατότητες πρέπει να καθοριστούν σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπονται στα
εν λόγω σχέδια. Συνεπώς, τα όρια αλιευµάτων και αλιευτικής προσπάθειας για τα
αποθέµατα γάδου στη Βαλτική Θάλασσα πρέπει να καθοριστούν σύµφωνα µε τους
κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συµβουλίου,
της 18ης Σεπτεµβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέµατα
γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκµετάλλευσης
των εν λόγω αποθεµάτων2.

(6)

Η χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό
υπόκειται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου
2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήµατος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της
κοινής αλιευτικής πολιτικής3, και ιδίως στα άρθρα 33 και 34 σχετικά µε την
καταγραφή των αλιευµάτων και της αλιευτικής προσπάθειας και την κοινοποίηση των
στοιχείων σχετικά µε την εξάντληση των αλιευτικών δυνατοτήτων, αντίστοιχα.
Πρέπει, εποµένως, να καθοριστούν οι κώδικες που θα χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη
όταν αποστέλλουν στην Επιτροπή τα δεδοµένα για τα αλιεύµατα αποθεµάτων δυνάµει
του παρόντος κανονισµού.

(7)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συµβουλίου, της 6ης
Μαΐου 1996, περί θεσπίσεως συµπληρωµατικών όρων για την ετήσια διαχείριση των
TAC και των ποσοστώσεων4, πρέπει να προσδιορισθούν τα αποθέµατα που
υπόκεινται στα διάφορα µέτρα που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισµό.

(8)

Για να διασφαλισθούν οι βιοτικοί πόροι των αλιέων της Ένωσης, είναι σηµαντικό να
επιτραπεί η άσκηση αυτών των τύπων αλιείας από την 1η Ιανουαρίου 2012,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο Ι
Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Με τον παρόντα κανονισµό καθορίζονται, για το 2012, οι αλιευτικές δυνατότητες στη
Βαλτική Θάλασσα για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων.

2
3
4
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ΕΕ L 248 της 22.9.2007, σ. 1.
ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 3.
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Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα ενωσιακά σκάφη που ασκούν δραστηριότητα στη
Βαλτική Θάλασσα.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, πέραν των ορισµών που προβλέπονται στο
άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α)

ως ζώνες του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) νοούνται οι
γεωγραφικές περιοχές που ορίζονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2187/2005 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 2005, για τη διατήρηση των
αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών µέτρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των
Belts και του Sound5·

β)

ως «Βαλτική Θάλασσα» νοούνται οι υποδιαιρέσεις ICES 22-32·

γ)

ως «ενωσιακό σκάφος» νοείται αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σηµαία κράτους
µέλους και είναι νηολογηµένο στην Ένωση·

δ)

ως «συνολικό επιτρεπόµενο αλίευµα» (TAC) νοείται η ποσότητα που µπορεί να
αλιευθεί από κάθε απόθεµα κάθε έτος·

ε)

ως «ποσόστωση» νοείται αναλογία του TAC που διατίθεται στην Ένωση, σε ένα
κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα·

στ)

ως «ηµέρα απουσίας από λιµένα» νοείται η συνεχής περίοδος 24 ωρών ή τµήµα
αυτής κατά την οποία το σκάφος απουσιάζει από τον λιµένα.

Κεφάλαιο II
Αλιευτικές δυνατότητες
Άρθρο 4
TAC και κατανοµές
Τα TAC, η κατανοµή των εν λόγω TAC µεταξύ των κρατών µελών και οι όροι που
συνδέονται λειτουργικά µε αυτά, καθορίζονται, όπου απαιτείται, στο παράρτηµα I.

5
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ΕΕ L 349 της 31.12.2005, σ. 1.
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Άρθρο 5
Ειδικές διατάξεις για τις κατανοµές
1.

2.

Η κατανοµή των αλιευτικών δυνατοτήτων µεταξύ κρατών µελών, η οποία
προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό, δεν θίγει:
α)

τις ανταλλαγές που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος
5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002·

β)

τις ανακατανοµές που γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 37 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1224/2009·

γ)

τις πρόσθετες εκφορτώσεις που επιτρέπονται βάσει του άρθρου 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96·

δ)

τις ποσότητες που διατηρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 847/96·

ε)

τις µειώσεις που γίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 37, 105, 106 και 107 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Παράρτηµα I, το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 847/96 εφαρµόζεται στα αποθέµατα που υπόκεινται σε προληπτικό TAC, το δε
άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 και άρθρο 4 του ίδιου κανονισµού στα αποθέµατα που
υπόκεινται σε αναλυτικό TAC.
Άρθρο 6
Όροι για την εκφόρτωση κύριων και παρεµπιπτόντων αλιευµάτων

1.

Αλιεύµατα προερχόµενα από αποθέµατα για τα οποία καθορίζονται όρια
αλιευµάτων, διατηρούνται στο σκάφος ή εκφορτώνονται µόνον εάν:
α)

τα αλιεύµατα αλιεύθηκαν από σκάφη κράτους µέλους που διαθέτει ποσόστωση
και δεν την έχει εξαντλήσει· ή

β)

τα αλιεύµατα εντάσσονται σε ποσόστωση της Ένωσης, η οποία δεν έχει
κατανεµηθεί µεταξύ των κρατών µελών υπό µορφή ποσοστώσεων, και η εν
λόγω ποσόστωση της Ένωσης δεν έχει εξαντληθεί.
Άρθρο 7
Όρια αλιευτικής προσπάθειας

EL

1.

Τα όρια αλιευτικής προσπάθειας καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ.

2.

Τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισχύουν επίσης για τις υποδιαιρέσεις
ICES 27 και 28.2, εκτός εάν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση δυνάµει του άρθρου 29
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 περί εξαίρεσης των εν λόγω
υποδιαιρέσεων από τους περιορισµούς που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος
1 στοιχείο β), στο άρθρο 8 παράγραφοι 3, 4 και 5 και στο άρθρο 13 του εν λόγω
κανονισµού.
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3.

Τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν ισχύουν για την υποδιαίρεση ICES
28.1, εκτός εάν η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση δυνάµει του άρθρου 29 παράγραφος
4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 περί εφαρµογής στην εν λόγω υποδιαίρεση
των περιορισµών που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο
άρθρο 8 παράγραφοι 3, 4 και 5 του εν λόγω κανονισµού.

Κεφάλαιο III
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 8
∆ιαβίβαση δεδοµένων
Όταν, σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη µέλη
διαβιβάζουν στην Επιτροπή στοιχεία που αφορούν εκφορτώσεις των αλιευθεισών ποσοτήτων
αποθεµάτων, πρέπει να χρησιµοποιούν τους κωδικούς αποθεµάτων που αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της ηµέρας δηµοσίευσής του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
TAC ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ TAC ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
Οι κατωτέρω πίνακες καθορίζουν τα TAC και τις ποσοστώσεις (σε τόνους βάρους ζωντανών
αλιευµάτων, εκτός εάν ορίζεται άλλως) ανά απόθεµα, καθώς και τους όρους που συνδέονται
λειτουργικά µε αυτά, ανάλογα µε την περίπτωση.
Οι αναφορές στις αλιευτικές ζώνες είναι αναφορές στις ζώνες ICES, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά.
Σε κάθε περιοχή, τα αποθέµατα ιχθύων παρατίθενται µε την αλφαβητική σειρά της λατινικής
ονοµασίας του είδους. Ο κάτωθι πίνακας αντιστοιχιών των λατινικών µε τις κοινές ονοµασίες
δίνεται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού:
Επιστηµονική ονοµασία Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός Κοινή ονοµασία
HER
COD
PLE
SAL
SPR

Clupea harengus
Gadus morhua
Pleuronectes platessa
Salmo salar
Sprattus sprattus

Είδος:

Ρέγγα

Ρέγγα
Γάδος
Ευρωπαϊκή χωµατίδα
Σολοµός του Ατλαντικού
Παπαλίνα

Ζώνη:

Υποδιαιρέσεις 30-31

Clupea harengus
Φινλανδία

86 905 (1)

Σουηδία

19 095 (2)

Ένωση

106 000 (3)

TAC

106 000 (3)

HER/3D30.; HER/3D31.
Αναλυτικό TAC

__________
(1)

Τα αλιεύµατα στην υποδιαίρεση 31 περιορίζονται σε 1 640

(2)

Τα αλιεύµατα στην υποδιαίρεση 31 περιορίζονται σε 360

(3)

Τα αλιεύµατα στην υποδιαίρεση 31 περιορίζονται σε 2 000

Είδος:

Ρέγγα

Ζώνη:

Υποδιαιρέσεις 22-24

Clupea harengus
∆ανία
Γερµανία
Φινλανδία

EL

2 930

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Αναλυτικό TAC

11 532

∆εν εφαρµόζεται το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

1

∆εν εφαρµόζεται το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Πολωνία

2 719

Σουηδία

3 718
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Ένωση

20 900

TAC

20 900

Είδος:

Ρέγγα

Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 25-27, 28.2,
29 και 32

Ζώνη:

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.;
HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Clupea harengus
∆ανία
Γερµανία
Εσθονία
Φινλανδία

1 588

Αναλυτικό TAC

421

∆εν εφαρµόζεται το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

8 109

∆εν εφαρµόζεται το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

15 829

Λετονία

2 001

Λιθουανία

2 107

Πολωνία

17 983

Σουηδία

24 140

Ένωση

72 178

TAC

Άνευ αντικειµένου

Είδος:

Ρέγγα

Ζώνη:

Υποδιαίρεση 28.1

Clupea harengus
Εσθονία

13 336

Λετονία

15 542

Ένωση

28 878

TAC

28 878

Είδος

Γάδος

HER/03D.RG
Αναλυτικό TAC

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 25-32
COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.;
COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.;
COD/3D31.; COD/3D32.

Gadus morhua

∆ανία

EL

15 587

Γερµανία

6 200

Εσθονία

1 519

Φινλανδία

1 193

Λετονία

5 795

Λιθουανία

3 818

Αναλυτικό TAC

13

EL

Πολωνία

17 947

Σουηδία

15 791

Ένωση

67 850

TAC

Άνευ αντικειµένου

Είδος:

Γάδος

Ζώνη:

Υποδιαιρέσεις 22-24

Gadus morhua

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

∆ανία

9 298

Αναλυτικό TAC

Γερµανία

4 546

∆εν εφαρµόζεται το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εσθονία

206

∆εν εφαρµόζεται το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Φινλανδία

183

Λετονία

769

Λιθουανία

499

Πολωνία

2 487

Σουηδία

3 312

Ένωση

21 300

TAC

21 300

Είδος:

Ευρωπαϊκή
χωµατίδα

Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων
22-32

Ζώνη:

Pleuronectes
platessa
∆ανία

1 634

Γερµανία

182

Πολωνία

342

Σουηδία

123

Ένωση

2 281

TAC

2 281

Είδος:

Σολοµός του
Ατλαντικού

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.;
PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.;
PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Προληπτικό TAC
∆εν εφαρµόζεται το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-31
SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.;
SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.;

Salmo salar

EL
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SAL/3D30.; SAL/3D31.
∆ανία

10 977 (1)

Αναλυτικό TAC

Γερµανία

1 221 (1)

∆εν εφαρµόζεται το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εσθονία

1 116 (1)

∆εν εφαρµόζεται το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Φινλανδία
Λετονία

13 688 (1)
6 982 (1)

Λιθουανία

821 (1)

Πολωνία

3 330 (1)

Σουηδία

14 839 (1)

Ένωση

52 974 (1)

TAC

Άνευ αντικειµένου

__________
(1)

Εκφράζεται σε αριθµό ψαριών.

Σολοµός του
Ατλαντικού

Είδος:

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα της υποδιαίρεσης 32

Salmo salar

SAL/3D32.

Εσθονία

1 116 (1)

Αναλυτικό TAC

Φινλανδία

9 768 (1)

∆εν εφαρµόζεται το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96.
∆εν εφαρµόζεται το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ένωση

10 884 (1)

TAC

Άνευ αντικειµένου

__________
(1)

Εκφράζεται σε αριθµό ψαριών.

Είδος:

Παπαλίνα

Ζώνη:

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.;
SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.;
SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Sprattus sprattus

EL

Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων
22-32

∆ανία

21 022

Αναλυτικό TAC

Γερµανία

13 318

Εσθονία

24 411

∆εν εφαρµόζεται το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
847/96.

Φινλανδία

11 004

Λετονία

29 483

Λιθουανία

10 665

Πολωνία

62 568

Σουηδία

40 639

Ένωση

213 110

∆εν εφαρµόζεται το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
847/96.
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TAC
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Άνευ αντικειµένου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
1.

2.

EL

Τα κράτη µέλη, για τα σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους, διασφαλίζουν όσον
αφορά τη δραστηριότητά τους ότι η αλιεία µε τράτες, δανέζικους γρίπους ή
παρόµοια εργαλεία µε µέγεθος µατιών ίσο ή µεγαλύτερο των 90 mm, µε απλάδια
δίχτυα, δίχτυα εµπλοκής ή µε µανωµένα δίχτυα µε µέγεθος µατιών ίσο ή µεγαλύτερο
των 90 mm, καθώς και µε παραγάδια βυθού και µε παραγάδια εκτός από
παρασυρόµενα παραγάδια, καλαµίδια και πετονιές, επιτρέπεται ως εξής:
α)

επί 163 ηµέρες απουσίας από λιµένα για τις υποδιαιρέσεις 22-24, εξαιρουµένης
της περιόδου από την 1η έως τις 30 Απριλίου, οπότε ισχύει το άρθρο 8
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 και

β)

επί 160 ηµέρες απουσίας από λιµένα για τις υποδιαιρέσεις 25-28, εξαιρουµένης
της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οπότε ισχύει το άρθρο
8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007.

Ο ανώτατος αριθµός ηµερών απουσίας από λιµένα κατ’ έτος κατά τις οποίες ένα
σκάφος µπορεί να είναι παρόν εντός των δύο περιοχών που ορίζονται στο σηµείο 1
στοιχεία α) και β) αλιεύοντας µε τα εργαλεία που αναφέρονται στο σηµείο 1 δεν
µπορεί να υπερβεί τον ανώτατο αριθµό ηµερών που έχει προβλεφθεί για τη µία εκ
των δύο περιοχών.

17

EL

