26.6.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 157/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1091/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση για δεύτερη φορά του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002, περί καθορισµού, για το
2003, για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και
των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται
περιορισµοί αλιευµάτων
1 500 τόνοι ευρωπαϊκής χωµατίδας της Βορείου Θαλάσσης
θα µεταφερθούν από τη Νορβηγία στην Κοινότητα. Επιπροσθέτως, συµφωνήθηκε να συσταθεί η πρόσβαση της Κοινότητας στην αλιεία 48 493 τόνων ατλαντοσκανδιναβικής
ρέγκας στα νορβηγικά ύδατα βορείως των 62° Β και η πρόσβαση της Νορβηγίας στην αλιεία 48 493 τόνων ατλαντοσκανδιναβικής ρέγκας στα κοινοτικά ύδατα βορείως των 62°
Β, και το µερίδιο της Κοινότητας από το κοινό µερίδιο της
ποσόστωσης NEAFC για το σκουµπρί στα διεθνή ύδατα να
είναι 7 520. Θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για
την εφαρµογή των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων στην
κοινοτική νοµοθεσία.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
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 (1),
και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 4,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 του Συµβουλίου (2)
καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τους συναφείς
όρους για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων που ισχύουν στα κοινοτικά ύδατα και, για τα
κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα στα οποία απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων για το 2003.

(2)

Οι αλιευτικές δυνατότητες καπελάνου για την Κοινότητα
στα ύδατα της Γροιλανδίας προβλέπονται στο τέταρτο πρωτόκολλο για τον καθορισµό των όρων σχετικά µε την αλιεία
που προβλέπονται στην αλιευτική συµφωνία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, αφενός, και της
κυβέρνησης της ∆ανίας και της τοπικής κυβέρνησης της
Γροιλανδίας, αφετέρου (3). Η Κοινότητα λαµβάνει το 70 %
του γροιλανδικού µεριδίου του TAC καπελάνου το οποίο
αποφασίστηκε τον Ιούνιο και διατίθεται σε όλα τα κράτη
µέλη. Προκειµένου να µπορεί να αρχίσει η αλιεία της καλοκαιρινής περιόδου νωρίτερα απ' ό,τι συνέβη κατά τα πρόσφατα έτη, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί προκειµένου να αποφασίσει για το θέµα αυτό.

(3)

Σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιέχεται στην αλιευτική
συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (4), η Κοινότητα είχε διαβουλεύσεις µε
το Βασίλειο της Νορβηγίας. Οι αντιπροσωπίες συµφώνησαν
να συστήσουν στις αντίστοιχες αρχές τους τη χορήγηση
ποσόστωσης 40 000 τόνων αµµοχέλων των κοινοτικών
υδάτων στη Νορβηγία, ενώ 2 500 τόνοι µπακαλιάρου και

(1) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.
(2) ΕΕ L 356 της 31.12.2002, σ. 12· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 728/2003 (ΕΕ L 105 της
26.4.2003, σ. 3).
(3) ΕΕ L 209 της 2.8.2001, σ. 2.
(4) ΕΕ L 226 της 29.8.1980, σ. 48.

(4)

Σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα πρακτικά των συµπερασµάτων
των αλιευτικών διαβουλεύσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νορβηγίας, τα οποία υπογράφτηκαν στις
Βρυξέλλες στις 20 ∆εκεµβρίου 2002, συµφωνήθηκε να συστήσουν στις αντίστοιχες αρχές τους να επιτραπεί η αλιεία
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως αµµόχελα, 40 000 τόνων
της κοινοτικής ποσόστωσης του σύκου της Νορβηγίας στη
ζώνη IV (ύδατα Νορβηγίας).

(5)

Σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιέχεται στην αλιευτική
συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός, και
της κυβέρνησης της ∆ανίας και της τοπικής κυβέρνησης των
Νήσων Φερόε αφετέρου (5), η Κοινότητα είχε διαβουλεύσεις
µε την τοπική κυβέρνηση των Νήσων Φερόε. Οι αντιπροσωπίες συµφώνησαν να συστήσουν στις αντίστοιχες αρχές τους
να έχουν τα µέρη πρόσβαση στην αλιεία 6 022 τόνων
ατλαντοσκανδιναβικής ρέγκας στα ύδατα του άλλου µέρους
βορείως των 62° Β. Θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία
µέτρα για την εφαρµογή των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων στην κοινοτική νοµοθεσία.

(6)

Εν αναµονή της σύναψης µιας µακροπρόθεσµης συµφωνίας
διαχείρισης όσον αφορά το απόθεµα του προσφυγακιού µε
τα ενδιαφερόµενα παράκτια κράτη, είναι σκόπιµο για την
Κοινότητα να καθορίσει ποσόστωση 250 000 τόνων στις
διαιρέσεις ICES I, II, V, VI, VII, XII και XIV (διεθνή ύδατα),
η οποία να είναι διαθέσιµη για όλα τα κράτη µέλη.

(5) ΕΕ L 226 της 29.8.1980, σ. 12.

L 157/2
(7)

(8)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τον Ιανουάριο του 2003, η Οργάνωση Αλιείας Β∆ Ατλαντικού ενέκρινε TAC 13 000 τόνων για τη γαρίδα της Αρκτικής στη διαίρεση NAFO 3L για την Κοινότητα. Το µέτρο
αυτό θα πρέπει συνεπώς να εφαρµοσθεί από την Κοινότητα.

Μετά τα επείγοντα κοινοτικά µέτρα για την απαγόρευση
αλιείας µπακαλιάρου µε µηχανότρατες για όλα τα σκάφη
στα κοινοτικά ύδατα, της Βαλτικής Θάλασσας από τις 15
Απριλίου έως τις 31 Μαΐου 2003, η Εσθονία ζήτησε να της
επιτραπεί η αλιεία µε τράτες στα κοινοτικά ύδατα από 1ης
Σεπτεµβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου αυτού του έτους. Το
Συµβούλιο κρίνει σκόπιµο να τροποποιηθεί σχετικά το
παράρτηµα VI τµήµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/
2002.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 3, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:
«4. Η Επιτροπή καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες για τον
καπελάνο στη ζώνη V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας) που διατίθεται
στην Κοινότητα και ισοδυναµεί προς το 70 % του µεριδίου της
Γροιλανδίας του TAC για τον καπελάνο αµέσως µετά τον καθορισµό του TAC. Μετά την µεταφορά 30 000 τόνων στην
Ισλανδία, 10 000 τόνοι στις Νήσους Φερόε και 6 700 τόνους
στην Νορβηγία, το εναποµείναν ποσό διατίθεται σε όλα τα
κράτη µέλη.»
2. Το παράρτηµα IΑ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα I
του παρόντος κανονισµού.
3. Το παράρτηµα IΒ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ
του παρόντος κανονισµού.

(9)

Λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, η Λιθουανία ζήτησε από την
ΕΚ να της επιστρέψει 800 τόνους της ποσόστωσης ρέγκας
που η Λιθουανία είχε χορηγήσει στην ΕΚ για να αλιευθεί
στα ύδατά της το 2003, µειώνοντας έτσι την αντίστοιχη κοινοτική ποσόστωση. Σε αντάλλαγµα, οι αρχές της Λιθουανίας
ανέλαβαν να προσφέρουν στην Κοινότητα 800 τόνους
ρέγγας στα ύδατά της από την εθνική της ποσόστωση που
θα ορισθεί από την ΙBSCFC για το έτος 2004. Το Συµβούλιο κρίνει σκόπιµο να τροποποιηθεί σχετικά το παράρτηµα
VI τµήµα ΙΑ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002.

4. Το παράρτηµα IΓ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα IIΙ
του παρόντος κανονισµού.
5. Το παράρτηµα I∆ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα IV
του παρόντος κανονισµού.
6. Το παράρτηµα IE τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα V
του παρόντος κανονισµού.
7. Το παράρτηµα VI τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα VΙ
του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2

(10)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 θα πρέπει συνεπώς να
τροποποιηθεί σχετικά,

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γ. ∆ΡΥΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Στο παράρτηµα IΑ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002, οι καταχωρίσεις για τη ρέγγα στη ζώνη IIId (λιθουανικά ύδατα) αντικαθίστανται ως εξής:

«Είδος:

Ζώνη: IIId (λιθουανικά ύδατα)

Ρέγγα
Clupea harengus

∆ανία

477

Γερµανία

358

Σουηδία

165
500 (1)

ΕΚ
TAC

1 500 (2)
143 349

(1) ∆ιαθέσιµο στη ∆ανία, Γερµανία, Φινλανδία και Σουηδία εντός των
οικείων ποσοστώσεων για ΙΙΙbcd (ύδατα ΕΚ).
(2) Εκ των οποίων 500 τόνοι καταλογίζονται στο κοινοτικό µερίδιο ΤΑΚ
για ΙΙΙbcd (ύδατα ΕΚ).»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Στο παράρτηµα IB του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002, οι καταχωρήσεις που αφορούν το είδος «αµµόχελα στη ζώνη IIα,
Skagerrak, Kattegat, Βόρειος Θάλασσα» το είδος «µπακαλιάρος Melanogrammus aeglefonus στη ζώνη IIα (ύδατα ΕΚ), Βόρειος
Θάλασσα», το είδος «ευρωπαϊκή χωµατίδα στις ζώνες IIα (ύδατα ΕΚ), Βόρειος Θάλασσα», το είδος «σύκο Νορβηγίας στη ζώνη IV
(ύδατα Νορβηγίας)» αντικαθίσταται από τα εξής:
«Είδος:

Ζώνη: IIa (1), Skagerrak, Kattegat, Βόρειος Θάλασσα (1)

Αµµόχελα
Ammodytidae

∆ανία

776 336

Ηνωµένο Βασίλειο

16 969

Όλα τα κράτη µέλη

29 695 (2)

ΕΚ

823 000

Νορβηγία

75 000 (4)

Νήσοι Φερόε

20 000 (3) (4)

TAC

«Είδος:

918 000

(1) Κοινοτικά ύδατα πλην υδάτων εντός 6 µιλίων από τις
βασικές ακτογραµµές του Ηνωµένου Βασιλείου στα Shetland, Fair Isle και Foula.
(2) Εκτός της ∆ανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου.
(3) Η ποσόστωση αυτή συνίσταται από αµµόχελο, σύκο
Νορβηγίας, κατ' ανώτατο όριο 2 000 τόνους σαρδελόρεγγας και αναπόφευκτα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα από προσφυγάκι. Οι ποσότητες σαρδελόρεγγας και κατ' ανώτατο
όριο 6 000 τόνοι σύκου Νορβηγίας µπορούν να αλιευθούν στη ζώνη IVα βορείως του γεωγραφικού πλάτους
56° 30' Β. Τα αλιεύµατα αυτά σύκου Νορβηγίας υπόκεινται στην παροχή, µε αίτηση της Επιτροπής, λεπτοµερειών
για την ποσότητα και τη σύνθεση τυχόν παρεµπιπτόντων
αλιευµάτων.
(4) Αλιεύεται στη Βόρειο Θάλασσα.»

Ζώνη: IIα (ύδατα ΕΚ), Βόρειος Θάλασσα

Μπακαλιάρος
Melanogrammus aeglefinus

Βέλγιο

446

∆ανία

3 064

Γερµανία

1 950

Γαλλία

3 398

Κάτω Χώρες

334

Σουηδία

(1) Εκτός από 2 634 περίπου τόνους βιοµηχανικών αλιευµάτων.
(2) TAC που συµφωνήθηκε στο πλαίσιο αλιευτικών διαβουλεύσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Νορβηγίας για το έτος 2003. Τα µερίδια TAC των µερών,
µετά τις αµοιβαίες ανταλλαγές, είναι: ΕΚ: 44 655 τόνοι,
Νορβηγία: 7 080 τόνοι.

216

Ηνωµένο Βασίλειο

32 613

ΕΚ

42 021 (1)

Νορβηγία

7 080

TAC

51 735 (2)

Ειδικοί όροι:
Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριµένη ζώνη µπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι
ποσότητες:
Νορβηγικά ύδατα
ΕΚ

«Είδος:

31 357»

Ζώνη: IIα (ύδατα ΕΚ), Βόρειος Θάλασσα

Προσφυγάκι
Pleuronectes platessa

Βέλγιο

4 356

∆ανία

14 156

Γερµανία
Γαλλία

4 083
817

Κάτω Χώρες

27 224

Ηνωµένο Βασίλειο

20 145

ΕΚ

70 781

Νορβηγία
TAC

2 469
73 250 (1)

(1) TAC που συµφωνήθηκε στο πλαίσιο αλιευτικών διαβουλεύσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Νορβηγίας για το έτος 2003. Τα µερίδια TAC των µερών,
µετά τις αµοιβαίες ανταλλαγές, είναι: ΕΚ: 70 781 τόνοι,
Νορβηγία: 2 469 τόνοι.
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Ειδικοί όροι:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριµένη ζώνη µπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι
ποσότητες:
Νορβηγικά ύδατα
ΕΚ

«Είδος:

30 000»

∆ανία
Ηνωµένο Βασίλειο
ΕΚ
TAC

Ζώνη: IV (Νορβηγικά ύδατα)

Σύκο Νορβηγίας
Trisopterus esmarki
47 500 (1) (2)
2 500 (1) (2)
50 000 (1) (2)
Άσχετο

(1) Συµπεριλαµβανοµένων των αναπόφευκτα αναµειγµένων σαφριδίων.
(2) 80 % της ποσόστωσης αυτής µπορεί να αλιευθεί
ως αµµόχελο.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
Στο παράρτηµα I Γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002, οι καταχωρήσεις που αφορούν το είδος «Ρέγγα στη ζώνη I, II (ύδατα
ΕΚ, διεθνή ύδατα)» και «Προσφυγάκι στη ζώνη I, II (NAFO)» αντικαθίστανται από τα εξής:
«Είδος:

Ζώνη:

Ρέγγα
Clupea harengus

Βέλγιο

(1) Μπορεί να αλιευθεί στη ζώνη IIα (κοινοτικά ύδατα)

17

∆ανία

I, II (ύδατα ΕΚ, διεθνή ύδατα και νορβηγικά ύδατα)

16 908

Γερµανία

2 961

Ισπανία

56

Γαλλία

730

Ιρλανδία

4 377

Κάτω Χώρες

6 051

Πορτογαλία

56

Φινλανδία

262

Σουηδία

6 265

Ηνωµένο Βασίλειο

10 810

ΕΚ

48 493

Νορβηγία

48 493 (1)

Νήσοι Φερόε

6 022 (1)
Άσχετο

TAC
Ειδικοί όροι:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, δεν µπορούν να αλιευθούν µεγαλύτερες ποσότητες από τις κατωτέρω στις προσδιοριζόµενες ζώνες:

Ύδατα Νήσων Φερόε
Βέλγιο

2

∆ανία

2 100

Γερµανία

368

Ισπανία

7

Γαλλία

91

Ιρλανδία

544

Κάτω Χώρες

751

Πορτογαλία

7

Φινλανδία

33

Σουηδία

778

Ηνωµένο Βασίλειο
ΕΚ

«Είδος:

1 342
6 022»

Ζώνη:

Προσφυγάκι
Micromesistius poutassou

ΕΚ

250 000

TAC

Άσχετο»

I, II, V, VI, VII, XII και XIV (διεθνή
ύδατα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Στο παράρτηµα I ∆ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002, οι καταχωρήσεις που αφορούν το είδος «Προσφυγάκι στη ζώνη V,
VI, VII, XII, και XIV (1)» καθώς και το είδος «Σκουµπρί στη ζώνη IIα (ύδατα ΕΚ), Skagerrak και Kattegat, IIIb, c, d (ύδατα ΕΚ),
Βόρειος Θάλασσα» και στη ζώνη IIα (µη κοινοτικά ύδατα), Vb (ύδατα ΕΚ), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV αντικαθίστανται από
τα εξής:

«Είδος:

Ζώνη:

Προσφυγάκι
Micromesistius poutassou

∆ανία

2 218

Γερµανία

8 582

Ισπανία

14 304 (1)

Γαλλία

11 944

Ιρλανδία

17 165

Κάτω Χώρες

26 963

Πορτογαλία
Ηνωµένο Βασίλειο

1 073 (1)
25 032

ΕΚ

107 281

Νορβηγία

120 000 (2) (3)

Νήσοι Φερόε

45 000 (4) (5)

TAC

Άσχετο

V, VI, VII, XII, XIV (ύδατα ΕΚ)

(1) Από τους οποίους µέχρι 75 % µπορούν να αλιεύονται στις
ζώνες VIIIγ, IX, X, CECAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ).
(2) Μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα ΕΚ στις περιοχές II, VIα VIα
βορείως του 56° 30' Β, VIb, VII δυτικώς του 12° ∆.
(3) Από τους οποίους µέχρι 500 τόνοι µπορούν να συνίστανται
από γουρλοµάτη (Argentina spp.).
(4) Μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα ΕΚ στις περιοχές VIα βορείως
του 56° 30' Β, VIb, VII δυτικώς του 12° ∆.
(5) Η αλιεία απαγορεύεται στην υποπεριοχή VIα νοτίως γεωγραφικού πλάτους 56° 30' Β και στην υποπεριοχή VII ανατολικώς
γεωγραφικού µήκους 12° ∆.

Ειδικοί όροι:
Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριµένη ζώνη µπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι
ποσότητες:
IVα
Νορβηγία

40 000»
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«Είδος:

Ζώνη:

Σκουµπρί
Scomber scombrus

Βέλγιο
∆ανία
Γερµανία

12 745
504
1 522

Κάτω Χώρες

1 533

Σουηδία

4 576 (1) (2) (3)

Ηνωµένο Βασίλειο

1 419

ΕΚ

22 782 (2) (4) (5)

Νορβηγία

40 395 (6)

TAC

IIa (ύδατα ΕΚ), Skagerrak και Kattegat,
IIIb,c,d (ύδατα ΕΚ), Βόρειος Θάλασσα

(1) Συµπεριλαµβάνεται αλιεία 1 865 τόνων σκουµπριού από το εν λόγω κράτος µέλος στη διαίρεση
ICES IIIa και στα κοινοτικά ύδατα της διαίρεσης
ICES IVab.
(2) Συµπεριλαµβάνονται αλιεύµατα 260 τόνων προς
τα νορβηγικά ύδατα της επιµέρους ζώνης ICES
IV, που προκύπτουν από τα συµφωνηµένα πρακτικά των διαβουλεύσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, για λογαριασµό της Σουηδίας και της
Νορβηγίας για το έτος 2003.
(3) Κατά την αλιεία στα νορβηγικά ύδατα, παρεµπίπτοντα αλιεύµατα γάδου, µπακαλιάρου εγκλεφίνου, µαύρου µπακαλιάρου, κίτρινου µπακαλιάρου
και νταουκιού του Ατλαντικού καταλογίζονται
στην ποσόστωση για τα εν λόγω είδη.
(4) Συµπεριλαµβάνονται 1 865 τόνοι που προκύπτουν από τους όρους οι οποίοι καθορίζονται
στην υποσηµείωση 2 του παραρτήµατος των συµφωνηθέντων πρακτικών των συµπερασµάτων των
αλιευτικών διαβουλεύσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Νορβηγίας. Βρυξέλλες, 9
∆εκεµβρίου 1995.
(5) Συµπεριλαµβάνονται 459 τόνοι που προκύπτουν
από τη ρύθµιση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νορβηγίας για τη διαχείριση του
κοινού µεριδίου ΕΕ — Νορβηγίας των επιτρεπόµενων αλιευµάτων NAFO.
(6) Αφαιρούνται από το µερίδιο TAC της Νορβηγίας
(µερίδιο πρόσβασης). Η ποσόστωση αυτή µπορεί
να αλιεύεται µόνο στην διαίρεση VIa, εκτός από
3 000 τόνους που µπορούν να αλιευθούν στη
διαίρεση IIIa.
(7) TAC που συµφωνήθηκαν από την ΕΚ, µε τη
Νορβηγία και τους Νήσους Φερόε για ολόκληρη
τη βόρειο περιοχή.

483

Γαλλία

26.6.2003

556 607 (7)

Ειδικοί όροι:
Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριµένη ζώνη µπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι
ποσότητες:
IIIa
∆ανία

IIIa,
IVb,c

IVc

4 130

Γαλλία

490

Κάτω Χώρες

490

Σουηδία
490
3 000»

IIa (µη κοινοτικά ύδατα), VI, από
την 1η Ιανουαρίου έως τις 31
Μαρτίου 2003
4 020

390

Ηνωµένο Βασίλειο
Νορβηγία

IVb

10
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«Είδος:

Ζώνη:

Mackerel
Scomber scombrus

Γερµανία

20

Γαλλία

13 563

Ιρλανδία

67 807

Κάτω Χώρες

29 665

Ηνωµένο Βασίλειο

186 472

ΕΚ

317 869 (4)

Νορβηγία
Νήσοι Φερόε
TAC

(1) ∆ύνανται να αλιευθούν µόνο στις διαιρέσεις IIa, IVa, VIa
(βορείως των 56° 30' Β), VIId,e,f,h.
(2) Από τους οποίους 1 411 τόνοι δύνανται να αλιευθούν στη
διαίρεση IVa ICES βορείως του 59° Β (ύδατα ΕΚ) από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου και από 1 Οκτωβρίου
έως 31 ∆εκεµβρίου. Ποσότητα 3 893 τόνων της ποσόστωσης
των Νήσων Φερόε δύναται να αλιευθεί στη διαίρεση ICES VIa
(βορείως 56° 30' Β) όλο το χρόνο ή/και στις διαιρέσεις ICES
VIIe,f,h, ή/και στη διαίρεση ICES IVa.
(3) TAC συµφωνηθέν από την ΕΚ µε τη Νορβηγία και Νήσους
Φερόε για τη βόρεια περιοχή.
(4) Συµπεριλαµβάνονται 7 061 τόνοι που προκύπτουν από τη
ρύθµιση µεταξύ της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη διαχείριση του κοινού µεριδίου ΕΕ — Νορβηγίας
που αφορά τα επιτρεπόµενα αλιεύµατα NAFO για το 2003.

20 342

Ισπανία

IIa (µη κοινοτικά ύδατα), Vb (ύδατα ΕΚ), VI, VII,
VIIIa,b,d,e, XII, XIV

12 020 (1)
4 679 (2)
556 607 (3)

Ειδικοί όροι:
Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριµένη ζώνη µπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο και µόνο κατά
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου και από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου.
IVa (ύδατα ΕΚ)
Γερµανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Κάτω Χώρες

5 967
3 978
19 890
8 702

Ηνωµένο Βασίλειο

54 699

Νορβηγία

12 020

Νήσοι Φερόε

1 411 (1)

(1) Βορείως 59° N (ζώνη ΕΚ) από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου και από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Στο παράρτηµα I E του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002, η καταχώρηση που αφορά το είδος «Γαρίδα της Αρκτικής στη ζώνη
NAFO 3L» αντικαθίσταται από τα εξής:
«Είδος: Γαρίδα της Αρκτικής
Pandalus borealis

Ζώνη: OPANO 3L (1)

ΕΚ

(1) Εξαιρείται το τετράγωνο υπό τις εξής συντεταγµένες:

TAC

145 (2)
13 000

Σηµείο Αριθ.

Πλάτος Β

Μήκος ∆

1

47° 20 0

46° 40 0

2

47° 20 0

46° 30 0

3

46° 00 0

46° 30 0

4

46° 00 0

46° 40 0

(2) Αλιεύεται από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου, 1η Ιουλίου έως 14
Σεπτεµβρίου και 1η ∆εκεµβρίου έως 31 ∆εκεµβρίου.»

26.6.2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
Στο παράρτηµα VI, τα µέρη I και II αντικαθίστανται από τα εξής:
«ΜΕΡΟΣ Ι
ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ
ΣΕ Υ∆ΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Περιοχή αλιείας

Τύπος αλιείας

Νορβηγικά ύδατα και αλιευτική
ζώνη γύρω από το Jan Mayen

Ρέγγα, βορείως των 62° 00' Β

Ύδατα Εσθονίας

Γάδος, ρέγγα, σολοµός και σαρδελόρεγγα

Ύδατα των Νήσων Φερόε

Αριθµός
αδειών

Μέγιστος
αριθµός
σκαφών που
είναι παρόντα
καθ'
οιονδήποτε
χρόνο

75

55

250

70

Όλοι οι τύποι αλιείας µε τράτα µε σκάφη µήκους µέχρι
180 ποδών στη ζώνη µεταξύ 12 και 21 µιλίων από τις
γραµµές βάσης των Νήσων Φερόε

26

13

Κατευθυνόµενη αλιεία γάδου και µπακαλιάρου εγκλεφίνου µε ελάχιστο µέγεθος µατιών 135 mm, που περιορίζεται στην περιοχή νοτίως των 62° 28' Β και ανατολικά
των 6° 30' ∆

8

4

Αλιεία µε τράτα εκτός των 21 µιλίων από τις γραµµές
βάσης των Νήσων Φερόε. Κατά τις περιόδους από την
1η Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου και από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου, τα σκάφη αυτά µπορούν
να αλιεύουν στην περιοχή µεταξύ 61° 20' Β και 62° 00'
Β και µεταξύ 12 και 21 µιλίων από τις γραµµές βάσης

70

26

Αλιεία µουρούνας µε τράτα µε ελάχιστο µέγεθος µατιών
100 mm στην περιοχή νοτίως των 61° 30' Β και δυτικά
των 9° 00' ∆ και στην περιοχή µεταξύ των 7° 00' ∆ και
9° 00' ∆ νοτίως των 60° 30' Β και στην περιοχή νοτιοδυτικά µιας γραµµής µεταξύ 60° 30' Β, 7° 00' ∆ και 60°
00' Β, 6° 00' ∆

70

20

Κατευθυνόµενη αλιεία µε τράτα για µαύρο µπακαλιάρο
µε ελάχιστο µέγεθος µατιών 120 mm και δυνατότητα
χρήσης κυκλικής νεύρωσης γύρω από το σάκο της
τράτας

70

22

Αλιεία προσφυγακιού. Ο συνολικός αριθµός των αδειών
µπορεί να αυξηθεί κατά 4 σκάφη προκειµένου να σχηµατίσουν ζεύγη, εάν οι αρχές των Νήσων Φερόε θεσπίσουν
ειδικούς κανόνες πρόσβασης σε µια περιοχή που καλείται
κύρια περιοχή αλιείας προσφυγακιού

34

20

Αλιεία µε πετονιά

10

6

Αλιεία σκουµπριού

12

12

Αλιεία ρέγγας βορείως των 62° Β

21

21

Ισλανδία

Όλοι οι τύποι αλιείας

18

5

Ύδατα Λετονίας

Αλιεία γάδου, ρέγκας και σαρδελόρεγγας

130

38

40

15

Αλιεία σολοµού
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Περιοχή αλιείας

Τύπος αλιείας

26.6.2003

Αριθµός
αδειών

Μέγιστος
αριθµός
σκαφών που
είναι παρόντα
καθ'
οιονδήποτε
χρόνο

300

60

Ύδατα Λιθουανίας

Όλοι οι τύποι αλιείας

Ύδατα Πολωνίας

Όλοι οι τύποι αλιείας. Επιτρέπονται µόνο τα σκάφη που
έχουν ισχύ µηχανής ίση ή µικρότερη από 750 kW

Ύδατα της Ρωσικής Οµοσπονδίας

Όλοι οι τύποι αλιείας

pm

pm

Αλιεία γάδου

pm

pm

Αλιεία σαρδελόρεγγας

pm

pm

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ Υ∆ΑΤΑ

Κράτος σηµαίας

Τύπος αλιείας

Αριθµός
αδειών

Μέγιστος
αριθµός
σκαφών που
είναι παρόν
καθ'
οιονδήποτε
χρόνο

Νορβηγία

Ρέγγα, βορείως των 62° 00' Β

18

18

Εσθονία

Ρέγγα, σολοµός, σαρδελόρεγγα

106

63

Νήσοι Φερόε

Γάδος

30

15 (1)

Σκουµπρί, VIa (βορείως των 56° 30' Β), VIIe,f;h,
σαφρίδι, IV, VIa (βορείως των 56° 30' Β), VIIe,f,h·
ρέγγα, VIa (βορείως των 56° 30' Β)

14

14

Ρέγγα βορείως των 62° 00' Β

21

21

4

4

Αλιεία σύκου Νορβηγίας και σαρδελόρεγγας για την
παρασκευή ιχθυαλεύρων, IV, VIa (βορείως των 56° 30'
Β): αµµόχελο, IV (συµπεριλαµβάνονται τα αναπόφευκτα
παρεµπίπτοντα αλιεύµατα προσφυγακιού)

15

15

Ποντίκι και µπρόσµιος (1)

20

10

Προσφυγάκι, VIa (βορείως των 56° 30' Β), VIb, VII
(δυτικώς των 12° 00' ∆)

20

20

Μουρούνα

16

16

3

3

Ρέγγα, IIIa

Λάµνα (όλες οι ζώνες εκτός από τη NAFO 3PS)
Λετονία

Γάδος, ρέγγα, παπαλίνα, IIId
Σολοµός, IIId

90
4

45 (3)
2
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Κράτος σηµαίας

Λιθουανία
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Τύπος αλιείας

Γάδος, ρέγγα, σαρδελόρεγγα, σολοµός, IIId

L 157/13

Αριθµός
αδειών

70

Μέγιστος
αριθµός
σκαφών που
είναι παρόν
καθ'
οιονδήποτε
χρόνο

40 (4)

Ρέγγα, σαρδελόρεγγα, IIId (µεταφορικά σκάφη και σκάφη
ψυγεία)

5

4

Πολωνία

Αλιεία ρέγγας. Επιτρέπονται µόνο τα σκάφη που έχουν
ισχύ µηχανής ίσης ή µικρότερη από 750 kW

60

25

Ρωσική Οµοσπονδία

Ρέγγα, IIId (σουηδικά ύδατα)

pm

pm

Ρέγγα, IIId (σουηδικά ύδατα, µη αλιεύοντα σκάφη και
βάσεις)

pm

pm

Μπαρµπάντος

Γαρίδες Penaeus (2) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

5

pm (6)

Λουτιάνιδοι (3) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

5

pm

Γουιάνα

Γαρίδες Penaeus (4) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

pm

pm (6)

Surinam

Γαρίδες Penaeus (5) ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

5

pm (8)

Τρινιντάντ και Τοµπάγκο

Γαρίδες Penaeus (5) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

8

pm (9)

Ιαπωνία

Τόνος (5) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

pm

Κορέα

Τόνος (10) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

pm

Βενεζουέλα

Snappers (6) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

41

pm

Snappers (7) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

4

pm

pm (9)

Εκ των οποίων έξι σκάφη µπορούν να αλιεύουν µε απλάδια και κατά την περίοδο από την 1η Σεπτεµβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου. Εννέα επιπλέον σκάφη µπορούν να αλιεύουν µε τράτα.
(2) Οι αρχές των Νήσων Φερόε διαβιβάζουν το σχετικό πίνακα πριν την 25η κάθε µηνός.
(3) Εκ των οποίων 32 σκάφη που αλιεύουν µε απλάδια ανά πάσα στιγµή.
(4) Από τα οποία ανά πάσα στιγµή το πολύ δέκα σκάφη που αλιεύουν γάδο µε απλάδια.
(5) Οι άδειες που αφορούν την αλιεία γαρίδας στα ύδατα του γαλλικού ∆ιαµερίσµατος της Γουιάνας εκδίδονται βάσει αλιευτικού σχεδίου, το
οποίο υποβάλλεται από τις αρχές της οικείας τρίτης χώρας και εγκρίνεται από την Επιτροπή. Η περίοδος ισχύος καθεµιάς από τις άδειες
αυτές περιορίζεται στην αλιευτική περίοδο που προβλέπεται στο αλιευτικό σχέδιο, βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια.
6
( ) Ο ετήσιος αριθµός ηµερών στη θάλασσα περιορίζεται σε 200.
7
( ) Πρέπει να αλιεύονται αποκλειστικά µε παραγάδια ή παγίδες (για λουτιάνιδους) ή παραγάδια ή δίχτυα που έχουν ελάχιστο άνοιγµα µατιών
αυτών, πρέπει να προσκοµίζονται αποδείξεις ότι υφίσταται ισχύουσα σύµβαση µεταξύ του πλοιοκτήτη που υποβάλλει αίτηση για άδεια και
επιχείρησης µεταποίησης εγκατεστηµένης στο γαλλικό ∆ιαµέρισµα της Γουιάνας και ότι η σύµβαση περιλαµβάνει υποχρέωση για την εκφόρτωση του 75% τουλάχιστον όλων των αλιευµάτων λουτιάνιδου ή το 50 % όλων των αλιευµάτων καρχαρία από το σχετικό σκάφος στο εν
λόγω διαµέρισµα, προκειµένου να υποστούν µεταποίηση στην εγκατάσταση της εν λόγω επιχείρησης.
Η προαναφερόµενη σύµβαση πρέπει να είναι επικυρωµένη από τις γαλλικές αρχές οι οποίες εγγυώνται ότι ανταποκρίνεται τόσο προς την
πραγµατική ικανότητα της συµβαλλόµενης µεταποιητικής επιχείρησης όσο και προς τους αναπτυξιακούς στόχους της οικονοµίας της Γουιάνας.
Αντίγραφο της δεόντως επικυρωµένης σύµβασης πρέπει να προσαρτηθεί στην αίτηση αδείας.
(8) Ο ετήσιος αριθµός ηµερών στη θάλασσα περιορίζεται σε pm.
(9) Ο ετήσιος αριθµός ηµερών στη θάλασσα περιορίζεται σε 350.
(10) Πρέπει να αλιεύεται αποκλειστικά µε παραγάδια.»
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