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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1962 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2015
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου περί της
θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής
αλιευτικής πολιτικής
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού
συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ)
αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ)
αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και
(ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 5, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 10, το
άρθρο 15 παράγραφος 9, το άρθρο 21 παράγραφος 7, το άρθρο 22 παράγραφος 7, το άρθρο 24 παράγραφος 8, το
άρθρο 33 παράγραφος 10, το άρθρο 37 παράγραφος 4, το άρθρο 58 παράγραφος 9, το άρθρο 60 παράγραφος 7, το
άρθρο 64 παράγραφος 2, το άρθρο 73 παράγραφος 9, το άρθρο 74 παράγραφος 6, το άρθρο 76 παράγραφος 4, το
άρθρο 78 παράγραφος 2, το άρθρο 92 παράγραφος 5, το άρθρο 105 παράγραφος 6, το άρθρο 106 παράγραφος 4, το
άρθρο 111 παράγραφος 3, το άρθρο 116 παράγραφος 6 και το άρθρο 117 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις άδειες
αλίευσης κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα
ύδατα της Κοινότητας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3317/94 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) κατήργησε τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου (4). Συνεπώς, οι σχετικές παραπομπές που περιέχονται στον εκτελεστικό
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής (5) θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(2)

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει ένα νέο εργαλείο για τις ανταλλαγές δεδομένων, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για
όλες τις ηλεκτρονικές ανταλλαγές δεδομένων όπως αναφέρονται στα άρθρα 33, 111 και 116 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1224/2009 (εφεξής «ο κανονισμός ελέγχου») και στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008.

(3)

Ο αριθμός αναγνώρισης πλοίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), όπως ορίζεται στην απόφαση
A.1078 (28) που εκδόθηκε από τον IMO στις 4 Δεκεμβρίου 2013 και στις διατάξεις του κεφαλαίου XI-1,
κανονισμός 3 της σύμβασης SOLAS του 1974, πρέπει να εφαρμόζεται στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη οπουδήποτε και
αν δραστηριοποιούνται, καθώς και στα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στα ενωσιακά ύδατα. Ο
εν λόγω αριθμός αναγνώρισης θα επιτρέπει την επακριβή αναγνώριση του σκάφους, την ιχνηλάτηση και την επαλήθευση
της δραστηριότητάς του διαχρονικά, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε αλλαγής ονόματος, ιδιοκτήτη ή σημαίας και θα
διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των αλιευτικών προϊόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς, ιδίως στις περιπτώσεις
που τα σκάφη ενδέχεται να εμπλέκονται σε δραστηριότητες παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας.

(4)

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει έναν νέο μορφότυπο για τη διαβίβαση δεδομένων του συστήματος παρακολούθησης σκαφών
(VMS), ο οποίος θα πρέπει να χρησιμοποιείται για όλες τις ηλεκτρονικές ανταλλαγές δεδομένων όπως αναφέρονται στα
άρθρα 111 και 116 του κανονισμού ελέγχου. Συνεπώς, τα άρθρα 24 και 28 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 404/2011 θα πρέπει να τροποποιηθούν και το παράρτημα V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011
θα πρέπει να διαγραφεί.

(1) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 33.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή
αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των
κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της
28.12.2013, σ. 22).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών
πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59).
(5) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σ. 1).
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(5)

Στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού ελέγχου προβλέπεται η απαίτηση το ημερολόγιο αλιείας να
περιλαμβάνει την ημερομηνία απόπλου του σκάφους από τον λιμένα. Προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα
εντοπισμού και σύνδεσης όλων των μηνυμάτων που σχετίζονται με το ίδιο αλιευτικό ταξίδι, οι πλοίαρχοι σκαφών που
υποχρεούνται να καταγράφουν και να αποστέλλουν τα δεδομένα του ημερολογίου αλιείας με ηλεκτρονικά μέσα πρέπει
να διαβιβάζουν μήνυμα απόπλου στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας ως πρώτο μήνυμα πριν από την
έναρξη οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας και οποιασδήποτε μετέπειτα διαβίβασης. Συνεπώς, το άρθρο 47 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(6)

Οι κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής
ή του φορέα που έχει ορίσει η ίδια, όπως αναφέρονται στα άρθρα 111 και 116 του κανονισμού ελέγχου και στο
άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 πρέπει να τροποποιηθούν ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες
νομικές απαιτήσεις, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μορφοτύπων, καθώς και τα διεθνή πρότυπα. Είναι απαραίτητο να
καθοριστούν οι γενικές αρχές για την ηλεκτρονική διαβίβαση, οι διαδικασίες για τις διορθώσεις και τα πρότυπα που
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με το σύστημα παρακολούθησης σκαφών,
τις δραστηριότητες αλιείας και πωλήσεων, καθώς και την αναφορά αλιευμάτων, όπως επίσης και οι διαδικασίες για την
εφαρμογή τροποποιήσεων στους μορφοτύπους. Συνεπώς, θα πρέπει να προσαρμοστούν τα άρθρα 43, 45 και 91 και το
παράρτημα XII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011, καθώς και να θεσπιστούν νέοι κανόνες.

(7)

Απαιτείται περαιτέρω εναρμόνιση της απευθείας και σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρονικής ανταλλαγής των δεδομένων του
συστήματος παρακολούθησης σκαφών και των δεδομένων του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς
όπως αναφέρεται στο άρθρο 111 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου. Το κράτος μέλος σημαίας θα πρέπει να
διασφαλίζει την αυτόματη και σε πραγματικό χρόνο διαβίβαση στο παράκτιο κράτος μέλος των δεδομένων του
συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς που λαμβάνει από τα αλιευτικά του σκάφη όταν αυτά αλιεύουν
στα ύδατα του εν λόγω παράκτιου κράτους μέλους. Συνεπώς, το άρθρο 44 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 404/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) τροποποίησε τον
κανονισμό ελέγχου θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και σχετικά με τον έλεγχο των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που
υπόκεινται στον μηχανισμό αποθεματοποίησης. Τα άρθρα 66, 67 και 112 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 404/2011 θα πρέπει να εναρμονιστούν με τους εν λόγω νέους κανόνες και το άρθρο 68 θα πρέπει να διαγραφεί.

(9)

Η αφαίρεση του νερού ή του πάγου δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε πελαγικά είδη που προορίζονται για εκφορτώσεις
για βιομηχανικούς σκοπούς λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των εν λόγω δραστηριοτήτων όσον αφορά την
αποθήκευση και τον χειρισμό των ιχθύων. Στο πλαίσιο της αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
Φερόων Νήσων και της Νορβηγίας σχετικά με τη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων στα ύδατα του βορειοανατολικού
Ατλαντικού για την περίοδο 2014-2018, έχει εγκριθεί παρόμοια διάταξη σχετικά με τα πελαγικά είδη που προορίζονται
για εκφορτώσεις για βιομηχανικούς σκοπούς, καθώς και νέα μέτρα όσον αφορά τη ζύγιση και την επιθεώρηση των
εκφορτώσεων ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου. Συνεπώς, τα άρθρα 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 88,
89 και 107 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 θα πρέπει να εναρμονιστούν με τους εν λόγω νέους
κανόνες.

(10)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) προβλέπει μέτρα για τη
στήριξη της εφαρμογής ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής και για τη ρύθμιση της
διακοπής, της αναστολής και των διορθώσεων στα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέτρα, και διαγράφει το άρθρο 103 του
κανονισμού ελέγχου. Συνεπώς, το άρθρο 96, το κεφάλαιο I του τίτλου VIII και το παράρτημα XXXI του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 θα πρέπει να διαγραφούν.

(11)

Με το άρθρο 33 παράγραφος 10 του κανονισμού ελέγχου και το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1006/2008 η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τύπους για τη διαβίβαση των δεδομένων σχετικά με τα
αλιεύματα και την αλιευτική προσπάθεια. Οι κανόνες που προβλέπονται εν προκειμένω από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 500/2001 της Επιτροπής (3) για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαβίβασης των συγκεντρωτικών δεδομένων
για τα αλιεύματα, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού ελέγχου και το
άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008, είναι πλέον παρωχημένοι από νομική και τεχνική
άποψη. Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα διεθνή πρότυπα για την ηλεκτρονική υποβολή συγκεντρωτικών
δεδομένων για τα αλιεύματα και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 500/2001 θα πρέπει να καταργηθεί.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση
των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ)
αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ)
αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των αλιευμάτων των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα τρίτων χωρών και στην
ανοικτή θάλασσα (ΕΕ L 73 της 15.3.2001, σ. 8).
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(12)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/812 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) θεσπίζονται, αφενός, νέοι
κανόνες για την καταχώριση των αλιευμάτων που είναι μικρότερα του κανονικού μεγέθους σε χωριστή εγγραφή
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις αναφοράς και, αφετέρου, το σύστημα επιβολής μορίων για νέα σοβαρή παράβαση σε σχέση
με την υποχρέωση εκφόρτωσης των αλιευμάτων που είναι μικρότερα του κανονικού μεγέθους. Τα παραρτήματα VI, VII,
X, XXIII, XXVI, XXVII και XXX του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 θα πρέπει να εναρμονιστούν με
τους εν λόγω νέους κανόνες.

(13)

Με τις συστάσεις GFCM/35/2011/1, GFCM/35/2011/2, GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5
και GFCM/36/2012/2, η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο («ΓΕΑΜ») θέσπισε ειδικές διατάξεις για την
καθιέρωση ενός ημερολογίου αλιείας της ΓΕΑΜ και για την αναφορά στο εν λόγω ημερολόγιο των αλιευμάτων ερυθρού
κοραλλιού, των τυχαίων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και της απελευθέρωσης θαλάσσιων πτηνών, μεσογειακής φώκιας,
θαλάσσιων χελωνών και κητοειδών. Τα παραρτήματα VI, VII και X του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011
θα πρέπει να εναρμονιστούν με τους εν λόγω νέους κανόνες.

(14)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(15)

Το άρθρο 90 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το άρθρο 92 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 7 παράγραφοι 14 και 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/812 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το σύστημα επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις που σχετίζονται με τις εν
λόγω διατάξεις.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλ
λιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011
Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 τροποποιείται ως εξής:
1) Σε ολόκληρο το κείμενο, οι όροι «αλιευτικό σκάφος της ΕΕ», «αλιευτικά σκάφη της ΕΕ» και «ύδατα της ΕΕ» αντικαθίστανται
αντιστοίχως από τους όρους «ενωσιακό αλιευτικό σκάφος», «ενωσιακά αλιευτικά σκάφη» και «ενωσιακά ύδατα», με τις
αναγκαίες γραμματικές προσαρμογές που προκύπτουν συνεπεία αυτής της αντικατάστασης.
2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1) ως “ενωσιακό αλιευτικό σκάφος” νοείται το αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους και είναι
νηολογημένο στην Ένωση·»·
β) το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2) ως “ενωσιακά ύδατα” νοούνται τα ύδατα που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*)·
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου
2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ)
αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ)
αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της
28.12.2013, σ. 22).».
3) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«7.
Η συνολική αλιευτική ικανότητα που αντιστοιχεί στις αλιευτικές άδειες που εκδίδει ένα κράτος μέλος, εκφρασμένη
σε ολική χωρητικότητα (GT) ή σε κιλοβάτ (kW), δεν υπερβαίνει, ανά πάσα στιγμή, τα μέγιστα επίπεδα αλιευτικής
ικανότητας που έχουν θεσπιστεί για το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 7 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013.».
(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/812 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, για την τροποποίηση των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 και
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με την υποχρέωση εκφόρτωσης, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 133 της 29.5.2015, σ. 1).
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4) Στο άρθρο 6, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Από την 1η Ιανουαρίου 2016, το σύστημα αριθμού αναγνώρισης πλοίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όπως
εγκρίθηκε με την απόφαση A.1078(28) στις 4 Δεκεμβρίου 2013 και όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο XI-1, κανονισμός 3
της σύμβασης SOLAS του 1974, εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:
α) σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ή αλιευτικά σκάφη υπό τον έλεγχο ενωσιακών επιχειρήσεων βάσει συμφωνίας ναύλωσης,
ολικής χωρητικότητας 100 τόνων ή ολικής χωρητικότητας 100 κόρων και άνω, ή συνολικού μήκους 24 μέτρων και
άνω, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός των ενωσιακών υδάτων·
β) σε όλα τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ή αλιευτικά σκάφη υπό τον έλεγχο ενωσιακών επιχειρήσεων βάσει συμφωνίας
ναύλωσης, συνολικού μήκους 15 μέτρων και άνω, που δραστηριοποιούνται εκτός των ενωσιακών υδάτων·
γ) σε όλα τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που διαθέτουν άδεια άσκησης αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ενωσιακά
ύδατα.».
5) Στο άρθρο 24, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Το ΚΠΑ κάθε κράτους μέλους σημαίας διασφαλίζει την αυτόματη διαβίβαση στο ΚΠΑ παράκτιου κράτους μέλους
των δεδομένων που διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα αλιευτικά του
σκάφη κατά τον χρόνο τον οποίο βρίσκονται στα ύδατα του παράκτιου κράτους μέλους. Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβά
ζονται στο ΚΠΑ του παράκτιου κράτους μέλους αμέσως μετά τη διαβίβαση στο ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας.».
6) Το άρθρο 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 28
Πρόσβαση της Επιτροπής στα δεδομένα
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού
ελέγχου να εξασφαλίσουν την αυτόματη διαβίβαση, στην Επιτροπή ή στον φορέα που έχει ορίσει η ίδια, των δεδομένων
που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα αλιευτικών
σκαφών και εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάζονται στην Επιτροπή ή στον φορέα
που έχει ορίσει η ίδια αμέσως μετά τη λήψη από το ΚΠΑ του κράτους μέλους σημαίας.».
7) Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 30
Υποδείγματα για ημερολόγια αλιείας, δηλώσεις μεταφόρτωσης και δηλώσεις εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή
1.
Στα ενωσιακά ύδατα, το ημερολόγιο αλιείας, οι δηλώσεις μεταφόρτωσης και οι δηλώσεις εκφόρτωσης σε έντυπη
μορφή συμπληρώνονται και υποβάλλονται από τους πλοιάρχους των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών σύμφωνα με το
υπόδειγμα του παραρτήματος VI.
2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που πραγματοποιούν καθημερινά
αλιευτικά ταξίδια στη Μεσόγειο Θάλασσα, το ημερολόγιο αλιείας, οι δηλώσεις μεταφόρτωσης και οι δηλώσεις εκφόρτωσης
σε έντυπη μορφή μπορούν να συμπληρώνονται και να υποβάλλονται από τους πλοιάρχους των ενωσιακών αλιευτικών
σκαφών σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII.
3.
Όταν ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα τρίτης χώρας, σε ύδατα που
υπόκεινται σε ρυθμίσεις περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας ή σε ύδατα εκτός των ενωσιακών υδάτων που
δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας, το ημερολόγιο αλιείας, η δήλωση
μεταφόρτωσης και η δήλωση εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή συμπληρώνονται και υποβάλλονται από τους πλοιάρχους των
ενωσιακών αλιευτικών σκαφών σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τα υποδείγματα των
παραρτημάτων VI και VII, εκτός εάν η τρίτη χώρα ή οι κανόνες της οικείας περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της
αλιείας απαιτούν συγκεκριμένα τη χρήση διαφορετικού είδους ημερολογίου αλιείας, δήλωσης μεταφόρτωσης ή δήλωσης
εκφόρτωσης. Εάν η τρίτη χώρα δεν προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο ημερολόγιο αλιείας, μια συγκεκριμένη δήλωση
μεταφόρτωσης ή δήλωση εκφόρτωσης, αλλά απαιτεί στοιχεία δεδομένων διαφορετικά από εκείνα που απαιτούνται από τους
ενωσιακούς κανόνες, αυτά τα στοιχεία δεδομένων καταγράφονται.
4.
Οι πλοίαρχοι των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που δεν υπόκεινται στο άρθρο 15 του κανονισμού ελέγχου μπορούν
να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 έντυπες μορφές ημερολογίων αλιείας, δηλώσεων
μεταφόρτωσης και δηλώσεων εκφόρτωσης που έχουν τυπωθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016.».
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8) Στο άρθρο 37, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Το ημερολόγιο αλιείας, η δήλωση μεταφόρτωσης και η δήλωση εκφόρτωσης σε ηλεκτρονική μορφή συμπληρώνονται
σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζονται στο παράρτημα X.».
9) Το άρθρο 43 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 43
Υποχρεωτικά δεδομένα στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών
Τα στοιχεία δεδομένων που πρέπει να καταγράφονται από τους πλοιάρχους των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών στο
ημερολόγιο αλιείας, στη δήλωση μεταφόρτωσης, στην προαναγγελία και στη δήλωση εκφόρτωσης, σύμφωνα με τους
ενωσιακούς κανόνες, είναι επίσης υποχρεωτικά και στο πλαίσιο των ανταλλαγών μεταξύ κρατών μελών.».
10) Το άρθρο 44 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 44
Πρόσβαση στα δεδομένα
1.
Όταν αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους αναπτύσσει αλιευτικές δραστηριότητες στα ενωσιακά
ύδατα παράκτιου κράτους μέλους, το κράτος σημαίας, μόλις λάβει τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά δεδομένα ημερολογίου
αλιείας του τρέχοντος αλιευτικού ταξιδίου, αρχής γενομένης από τον τελευταίο απόπλου από λιμένα, τα διαβιβάζει αμέσως
στο εν λόγω παράκτιο κράτος μέλος.
2.
Καθόσον αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους αλιεύει στα ενωσιακά ύδατα άλλου παράκτιου
κράτους μέλους, το κράτος μέλος σημαίας, μόλις λάβει όλα τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά δεδομένα ημερολογίου αλιείας,
τα διαβιβάζει αμέσως στο εν λόγω παράκτιο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει επίσης τις διορθώσεις που
σχετίζονται με το τρέχον αλιευτικό ταξίδι όπως αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.
3.
Όταν πραγματοποιείται δραστηριότητα εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης σε λιμένα παράκτιου κράτους μέλους
διαφορετικού από το κράτος μέλος σημαίας, το κράτος μέλος σημαίας, μόλις λάβει όλα τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
δεδομένα δήλωσης εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης, τα διαβιβάζει αμέσως στο εν λόγω παράκτιο κράτος μέλος.
4.
Όταν το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνεται ότι αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία του προτίθεται να
καταπλεύσει σε λιμένα άλλου παράκτιου κράτους μέλους, το κράτος μέλος σημαίας, μόλις λάβει την ηλεκτρονική
προαναγγελία, τη διαβιβάζει αμέσως στο εν λόγω παράκτιο κράτος μέλος.
5.
Όταν, κατά τη διάρκεια αλιευτικού ταξιδίου, αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους εισέρχεται στα
ενωσιακά ύδατα άλλου παράκτιου κράτους μέλους ή όταν έχουν διαβιβαστεί σε παράκτιο κράτος μέλος οποιαδήποτε από
τα δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 ή 4 σε σχέση με συγκεκριμένο αλιευτικό ταξίδι, το κράτος μέλος
σημαίας επιτρέπει την πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα αλιευτικής δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 111 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου, για το εν λόγω αλιευτικό ταξίδι από τον απόπλου έως τη στιγμή
ολοκλήρωσης της εκφόρτωσης και διαβιβάζει τα δεδομένα κατόπιν αιτήματος του εν λόγω παράκτιου κράτους μέλους. Η
πρόσβαση εξακολουθεί να επιτρέπεται τουλάχιστον για 36 μήνες από την αρχή του αλιευτικού ταξιδίου.
6.
Το κράτος μέλος σημαίας αλιευτικού σκάφους στο οποίο διενεργείται επιθεώρηση από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα
με το άρθρο 80 του κανονισμού ελέγχου διαβιβάζει, κατόπιν αιτήματος του επιθεωρούντος κράτους μέλους, τα
ηλεκτρονικά δεδομένα αλιευτικής δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 111 παράγραφος 1 του κανονισμού
ελέγχου, για το τρέχον αλιευτικό ταξίδι του σκάφους, από τον απόπλου έως τη στιγμή υποβολής του αιτήματος.
7.
Τα αιτήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 είναι σε ηλεκτρονική μορφή και υποδεικνύουν αν στην
απάντηση θα πρέπει να παρέχονται τα αρχικά δεδομένα με διορθώσεις ή μόνο τα ενοποιημένα δεδομένα. Η απάντηση στο
αίτημα δημιουργείται αυτόματα και διαβιβάζεται αμελλητί από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα.
8.
Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος παρακολούθησης σκαφών, του ημερολογίου
αλιείας, της δήλωσης μεταφόρτωσης, της προαναγγελίας και της δήλωσης εκφόρτωσης κατόπιν αιτήματος άλλων κρατών
μελών που διεξάγουν δραστηριότητες επιθεώρησης στη θάλασσα στο πλαίσιο κοινών σχεδίων ανάπτυξης μέσων ή άλλων
συμφωνημένων κοινών δραστηριοτήτων επιθεώρησης.
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9.
Οι πλοίαρχοι ενωσιακών αλιευτικών σκαφών έχουν ανά πάσα στιγμή ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες του
ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας πλοίου του οποίου έχουν την ευθύνη, στα δεδομένα που αφορούν τη δήλωση
μεταφόρτωσης, την προαναγγελία και τη δήλωση εκφόρτωσης, τα οποία αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του κράτους
μέλους σημαίας.».
11) Το άρθρο 45 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 45
Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών
Τα κράτη μέλη:
α) εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο καταγράφονται σε μορφή αναγνώσιμη
από ηλεκτρονικό υπολογιστή και αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τρία έτη
τουλάχιστον·
β) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό· και
γ) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για να προστατεύσουν τα εν λόγω δεδομένα από τυχαία ή παράνομη
καταστροφή, τυχαία απώλεια, υποβάθμιση, διανομή ή πρόσβαση σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.».
12) Στο άρθρο 47 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:
«1α. Ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού σκάφους αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα απόπλου στις αρμόδιες αρχές του
κράτους μέλους σημαίας πριν από την αναχώρηση από τον λιμένα και πριν από την έναρξη οποιασδήποτε άλλης
ηλεκτρονικής διαβίβασης που σχετίζεται με το αλιευτικό ταξίδι.».
13) Το άρθρο 60 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Όταν η ζημία δεν έχει αντιμετωπιστεί συνολικά ή εν μέρει με ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή λαμβάνει, το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή των
πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 59 του παρόντος κανονισμού, τα αναγκαία μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση
της προκληθείσας ζημίας.»·
β) στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«β) κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη που υπερέβησαν τις αλιευτικές τους δυνατότητες (“κράτη μέλη υπέρβασης”) και την
ποσότητα της υπέρβασης των αλιευτικών δυνατοτήτων [όπως μειώθηκε από ανταλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 16
παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013]·».
14) Το άρθρο 66 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 66
Ορισμός
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύει ο ακόλουθος ορισμός:
Ως “αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας” νοούνται όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 3,
διάκριση 1212 21 00 του κεφαλαίου 12 και στις κλάσεις 1604 και 1605 του κεφαλαίου 16 της συνδυασμένης ονοματο
λογίας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (*).
(*) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική
ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1) και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 1101/2014 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό
δασμολόγιο (ΕΕ L 312 της 31.10.2014, σ. 1).».

L 287/12

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31.10.2015

15) Το άρθρο 67 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«12.
Οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου δεν ισχύουν για τα
αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στις κλάσεις 1604 και 1605 του κεφαλαίου 16
της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.»·
β) η παράγραφος 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«13.
Για τους σκοπούς του άρθρου 58 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου, οι πληροφορίες για την περιοχή
στην οποία έχει αλιευθεί ή παραχθεί το προϊόν είναι:
α) για τα αλιεύματα αποθεμάτων ή ομάδων αποθεμάτων που υπόκεινται σε ποσόστωση και/ή ελάχιστο μέγεθος βάσει
της ενωσιακής νομοθεσίας, η σχετική γεωγραφική περιοχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 30 του
κανονισμού ελέγχου·
β) για τα αλιεύματα λοιπών αποθεμάτων ή ομάδων αποθεμάτων, τα αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά
και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, η ονομασία της περιοχής αλίευσης ή παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 38
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου
2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των
κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).».
16) Το άρθρο 68 διαγράφεται.
17) Στο άρθρο 74, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Με την επιφύλαξη ειδικών κανόνων για τα πελαγικά είδη που αναφέρονται στα άρθρα 78 έως 89 του παρόντος
κανονισμού, τα οποία εκφορτώνονται χύδην για να μεταφερθούν στο σημείο της πρώτης διάθεσης στην αγορά,
αποθήκευσης ή μεταποίησης, η αφαίρεση του νερού και του πάγου από το συνολικό βάρος δεν υπερβαίνει το 2 %. Σε κάθε
περίπτωση το ποσοστό αφαίρεσης του νερού και του πάγου καταγράφεται στη ζυγοταινία με την καταχώρηση για το
βάρος. Δεν πραγματοποιείται αφαίρεση του νερού ή του πάγου για εκφορτώσεις που γίνονται για βιομηχανικούς σκοπούς
ή για μη πελαγικά είδη.».
18) Το άρθρο 78 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 78
Πεδίο εφαρμογής των διαδικασιών ζύγισης αλιευμάτων ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου
Οι κανόνες που θεσπίζονται στο παρόν τμήμα ισχύουν για τη ζύγιση αλιευμάτων που εκφορτώνονται στην Ένωση ή από
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε τρίτες χώρες, όσον αφορά τη ρέγγα (Clupea harengus), το σκουμπρί (Scomber scombrus), το
σαφρίδι (Trachurus spp.) και το προσφυγάκι (Micromesistius poutassou) ή συνδυασμό αυτών, που λαμβάνονται:
α) για τη ρέγγα στις ζώνες ICES I, II, ΙΙΙα, IV, Vβ, VI και VΙΙ·
β) για το σκουμπρί στις ζώνες ICES IΙα, IIΙα, IV, Vβ, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV και ενωσιακά ύδατα της CECAF·
γ) για το σαφρίδι στις ζώνες ICES ΙΙα, IV, Vβ, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV και ενωσιακά ύδατα της CECAF·
δ) για το προσφυγάκι στις ζώνες ICES IΙα, IIΙα, IV, Vβ, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV και ενωσιακά ύδατα της CECAF,
όταν οι ποσότητες ανά εκφόρτωση υπερβαίνουν τους 10 τόνους.».
19) Ο τίτλος του άρθρου 79 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 79
Λιμένες ζύγισης αλιευμάτων ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου»
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20) Στο άρθρο 80 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«γ) τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών αλιευμάτων ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου που
διατηρούνται επί του σκάφους·».
21) Στο άρθρο 82, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Οι ποσότητες ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου που διατηρούνται επί του σκάφους, οι οποίες
κοινοποιούνται πριν από την εκφόρτωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος
κανονισμού, ισούνται με τις ποσότητες που καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας μετά την ολοκλήρωση της
εκφόρτωσης.».
22) Ο τίτλος του άρθρου 83 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 83
Δημόσιες εγκαταστάσεις για τη ζύγιση νωπής ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου»
23) Το άρθρο 85 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 85
Ζύγιση κατεψυγμένων ιχθύων
Κατά τη ζύγιση ποσοτήτων κατεψυγμένης ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου που έχουν εκφορτωθεί, το
βάρος των κατεψυγμένων ιχθύων που εκφορτώνονται σε κιβώτια προσδιορίζεται για κάθε είδος, σύμφωνα με το άρθρο 73
του παρόντος κανονισμού.».
24) Το άρθρο 86 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 86
Τήρηση αρχείων ζύγισης
Όλα τα αρχεία ζύγισης που ορίζονται στο άρθρο 84 παράγραφος 3 και στο άρθρο 85 του παρόντος κανονισμού, και τα
αντίγραφα παραστατικών μεταφοράς ως μέρος σχεδίου ελέγχου ή κοινού προγράμματος ελέγχου που ορίζεται στο
άρθρο 79 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, τηρούνται για τουλάχιστον τρία έτη.».
25) Το άρθρο 88 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 88
Διασταυρούμενοι έλεγχοι
Μέχρι να δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 109 του κανονισμού ελέγχου, οι αρμόδιες
αρχές διενεργούν διασταυρούμενους διοικητικούς ελέγχους σε όλες τις εκφορτώσεις μεταξύ:
α) των ποσοτήτων ανά είδος ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου που παρατίθενται στην προαναγγελία
εκφόρτωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, και των ποσοτήτων
που είναι καταχωρισμένες στο ημερολόγιο αλιείας πλοίου·
β) των ποσοτήτων ανά είδος ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου που είναι καταχωρισμένες στο ημερολόγιο
αλιείας του πλοίου και των ποσοτήτων που έχουν καταγραφεί στη δήλωση εκφόρτωσης·
γ) των ποσοτήτων ανά είδος ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου που έχουν καταγραφεί στη δήλωση
εκφόρτωσης και των ποσοτήτων που έχουν καταγραφεί στη δήλωση ανάληψης ή στο δελτίο πώλησης·
δ) της περιοχής αλίευσης που κατεγράφη στο ημερολόγιο αλιείας του πλοίου και των δεδομένων ΣΠΣ (VMS) για το
οικείο σκάφος.».
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26) Το άρθρο 89 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 89
Παρακολούθηση της ζύγισης
1.
Η ζύγιση των αλιευμάτων ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου από το σκάφος παρακολουθείται ανά
είδος. Στην περίπτωση σκαφών που εκφορτώνουν τα αλιεύματα με αντλίες, παρακολουθείται η διάθεση ολόκληρου του
φορτίου. Στην περίπτωση εκφόρτωσης κατεψυγμένων ρεγγών, σκουμπριών, σαφριδιών και προσφυγακίων μετρώνται όλα τα
κιβώτια και παρακολουθείται αν έχει τηρηθεί η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του μέσου καθαρού βάρους των κιβωτίων
που προβλέπεται στο παράρτημα XVIII.
2.

Διασταυρώνονται τα παρακάτω στοιχεία εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 88 του παρόντος κανονισμού:

α) οι ποσότητες ανά είδος ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου που έχουν καταγραφεί στα αρχεία ζύγισης
των δημόσιων ή ιδιωτικών εγκαταστάσεων και οι ποσότητες ανά είδος που έχουν καταγραφεί στη δήλωση ανάληψης ή
στο δελτίο πώλησης·
β) οι ποσότητες ανά είδος ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου που έχουν καταγραφεί σε παραστατικά
μεταφοράς ως τμήμα σχεδίου ελέγχου ή κοινού προγράμματος ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 79 παράγραφος 1 του
παρόντος κανονισμού·
γ) οι μοναδικοί αριθμοί ταυτότητας των βυτίων που εγγράφονται στο αρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 2
στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.
3.
Επαληθεύεται ότι το σκάφος είναι κενό ιχθύων που υπόκεινται στους ειδικούς κανόνες του παρόντος τμήματος, μόλις
ολοκληρωθεί η εκφόρτωση.
4.
Όλες οι δραστηριότητες παρακολούθησης που καλύπτονται από το παρόν άρθρο και το άρθρο 107 του παρόντος
κανονισμού, τεκμηριώνονται. Η τεκμηρίωση αυτή διατηρείται για περίοδο 3 ετών τουλάχιστον.».
27) Στον τίτλο IV, η επικεφαλίδα του κεφαλαίου III αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«Κεφάλαιο III

Δελτία πώλησης και δηλώσεις ανάληψης»
28) Στο άρθρο 90, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Στο δελτίο πώλησης και στη δήλωση ανάληψης αναφέρεται ο αριθμός μονάδων όπως αναφέρεται στο άρθρο 64
παράγραφος 1 στοιχείο στ) και στο άρθρο 66 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού ελέγχου εάν η διαχείριση της
σχετικής ποσόστωσης πραγματοποιείται βάσει μονάδων.».
29) Το άρθρο 91 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 91
Μορφότυποι δελτίων πώλησης και δηλώσεων ανάληψης
1.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον μορφότυπο που χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση και διαβίβαση των δελτίων
πώλησης και των δηλώσεων ανάληψης που χρησιμοποιούνται από εγκεκριμένους αγοραστές, εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή
άλλους φορείς ή πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζεται στα άρθρα 63
και 67 του κανονισμού ελέγχου.
2.
Τα στοιχεία δεδομένων που πρέπει να καταγράφονται στα δελτία πώλησης ή στις δηλώσεις ανάληψης από τους
εγκεκριμένους αγοραστές, τις εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλους φορείς ή πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από τα κράτη
μέλη, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες, είναι υποχρεωτικά και στις ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών.
3.
Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 111 παράγραφος 2 του κανονισμού ελέγχου, τα οποία διαβιβάζονται για
δραστηριότητες των προηγούμενων 36 μηνών από το κράτος μέλος στο οποίο έλαβε χώρα η πρώτη πώληση ή η ανάληψη,
διατίθενται από το εν λόγω κράτος μέλος κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους σημαίας ή του κράτους μέλους στην
επικράτεια του οποίου πραγματοποιήθηκε η εκφόρτωση των αλιευτικών προϊόντων. Η απάντηση στο αίτημα δημιουργείται
αυτόματα και διαβιβάζεται αμελλητί.
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Τα κράτη μέλη:

α) εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο καταγράφονται σε μορφή αναγνώσιμη
από ηλεκτρονικό υπολογιστή και αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τρία έτη
τουλάχιστον·
β) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό· και
γ) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για να προστατεύσουν τα εν λόγω δεδομένα από τυχαία ή παράνομη
καταστροφή, τυχαία απώλεια, υποβάθμιση, διανομή ή πρόσβαση σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
5.
Σε κάθε κράτος μέλος μια ενιαία αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού ελέγχου είναι
αρμόδια για την κοινοποίηση, παραλαβή, διαχείριση και επεξεργασία όλων των δεδομένων που καλύπτει το παρόν
κεφάλαιο.
6.
Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν στοιχεία επικοινωνίας των αρχών που ορίζονται στην παράγραφο 5 και ενημερώνουν
σχετικά την Επιτροπή και τον φορέα που αυτή ορίζει εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
7.
Οιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 κοινοποιείται πάραυτα στην
Επιτροπή, στον φορέα που αυτή ορίζει και στα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν τεθούν σε ισχύ.».
30) Το άρθρο 96 καταργείται.
31) Το άρθρο 107 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 107
Επιθεώρηση ορισμένων εκφορτώσεων πελαγικών ειδών
Για τις εκφορτώσεις ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού και προσφυγακίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 78 του παρόντος
κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 7,5 % των ποσοτήτων που εκφορτώ
νονται για κάθε είδος και τουλάχιστον το 5 % των εκφορτώσεων επιθεωρούνται πλήρως.».
32) Το άρθρο 112 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 112
Έλεγχος των αλιευτικών προϊόντων που υπόκεινται στον μηχανισμό αποθεματοποίησης
Οι υπάλληλοι επαληθεύουν ότι τα αλιευτικά προϊόντα τα οποία υπόκεινται στον μηχανισμό αποθεματοποίησης που
αναφέρεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προαναφε
ρόμενο άρθρο 30, καθώς και στο άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (*).
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ)
αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).».
33) Στο άρθρο 126, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Όταν κατά τη διάρκεια επιθεώρησης εντοπίζονται δύο ή περισσότερες σοβαρές παραβάσεις που τις έχει διαπράξει το
ίδιο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει την άδεια, καταλογίζονται μόρια για καθεμία από αυτές τις σοβαρές
παραβάσεις στον κάτοχο της άδειας αλιείας σύμφωνα με την παράγραφο 1, με ανώτατο όριο τα 12 μόρια για το σύνολο
των εν λόγω παραβάσεων.».
34) Στο άρθρο 131, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Σε περίπτωση αναστολής ή οριστικής ανάκλησης άδειας αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 1 ή 2 του
παρόντος κανονισμού, το αλιευτικό σκάφος στο οποίο ανήκει η ανασταλείσα ή οριστικά ανακληθείσα άδεια αλιείας
χαρακτηρίζεται ως σκάφος που δεν διαθέτει άδεια αλιείας στο εθνικό μητρώο αλιευτικών σκαφών, όπως ορίζεται στο
άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Το εν λόγω αλιευτικό σκάφος χαρακτηρίζεται επίσης
κατ' αυτόν τον τρόπο στο μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
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2.
Η οριστική ανάκληση της άδειας αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού δεν
θίγει τα ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια, όπως ορίζονται στο άρθρο 22
παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.».
35) Στον τίτλο VIII, το κεφάλαιο I διαγράφεται.
36) Στο άρθρο 139, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Το μέγεθος υπέρβασης της χρήσης των αλιευτικών δυνατοτήτων καθορίζεται σε σχέση με τις αλιευτικές δυνατότητες
που είναι διαθέσιμες στη λήξη κάθε δεδομένης περιόδου, προς το οικείο κράτος μέλος, λαμβανομένης υπόψη της
ανταλλαγής αλιευτικών δυνατοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τις
μεταφορές ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου (*),
την ανακατανομή των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού ελέγχου, και τη
μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 105, 106 και 107 του κανονισμού ελέγχου.
3.
Η ανταλλαγή αλιευτικών δυνατοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1380/2013 για δεδομένη περίοδο δεν επιτρέπεται μετά την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται της
εκπνοής της περιόδου αυτής.
(*) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την
ετήσια διαχείριση των ΤΑC και των ποσοστώσεων (ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 3).».
37) Στον τίτλο IX, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο Iα:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Iα

Κανόνες ανταλλαγής δεδομένων
Άρθρο 146α
Στο παρόν κεφάλαιο ορίζονται λεπτομερείς κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 111
και 116 του κανονισμού ελέγχου, καθώς και για την κοινοποίηση δεδομένων για τα αλιεύματα, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού ελέγχου και στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (*).
Άρθρο 146β
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) ως “επίπεδο μεταφοράς” νοείται το ηλεκτρονικό δίκτυο για τις ανταλλαγές δεδομένων αλιείας, το οποίο θέτει η
Επιτροπή στη διάθεση όλων των κρατών μελών και του φορέα που έχει ορίσει η ίδια, για την ανταλλαγή δεδομένων με
τυποποιημένο τρόπο·
β) ως “αναφορά” νοείται η πληροφορία που καταγράφεται με ηλεκτρονικά μέσα·
γ) ως “μήνυμα” νοείται η αναφορά στην προς διαβίβαση μορφή της·
δ) ως “αίτημα” νοείται το ηλεκτρονικό μήνυμα που περιλαμβάνει αναζήτηση ή ερώτημα για ένα σύνολο αναφορών.
Άρθρο 146γ
Γενικές αρχές
1.
Όλα τα μηνύματα ανταλλάσσονται με βάση το πρότυπο P1000 του κέντρου των Ηνωμένων Εθνών για τη
διευκόλυνση του εμπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών (UN/CEFACT). Χρησιμοποιούνται μόνο πεδία δεδομένων,
βασικά δομικά στοιχεία, αντικείμενα και καταλλήλως μορφοποιημένα μηνύματα επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης
(Extensible Markup Language, XML) σύμφωνα με το αρχείο διάταξης XML (XML Schema Definition, XSD) που
βασίζονται στις βιβλιοθήκες τυποποίησης του UN/CEFACT.
2.
Οι μορφότυποι των αναφορών βασίζονται στα πρότυπα του UN/CEFACT, όπως αναφέρονται στο παράρτημα XII, και
διατίθενται στη σελίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Αλιείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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3.
Για όλα τα μηνύματα χρησιμοποιούνται τα αρχεία XSD και οι κωδικοί που παρατίθενται στη σελίδα του κεντρικού
μητρώου δεδομένων (Master Data Register) στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
4.

Η ημερομηνία και η ώρα αναφέρονται σύμφωνα με τη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC).

5.

Όλες οι αναφορές έχουν μοναδικό αναγνωριστικό αναφοράς.

6.
Χρησιμοποιείται μοναδικό αναγνωριστικό αλιευτικού ταξιδίου σε μορφή αναγνώσιμη από άνθρωπο για τη σύνδεση
των δεδομένων ημερολογίου αλιείας με τα δεδομένα της δήλωσης εκφόρτωσης, τα δεδομένα της δήλωσης μεταφόρτωσης,
τα δεδομένα του δελτίου πώλησης, τα δεδομένα της δήλωσης ανάληψης και τα δεδομένα του παραστατικού μεταφοράς.
7.
Οι αναφορές που αφορούν ενωσιακά αλιευτικά σκάφη περιλαμβάνουν τον αριθμό αναγνώρισης του σκάφους, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής (**).
8.
Για τη διασφάλιση της ανταλλαγής μηνυμάτων τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα έγγραφα εφαρμογής που διατίθενται
στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 146δ
Διαβίβαση μηνυμάτων
1.

Όλες οι διαβιβάσεις είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και άμεσες, με χρήση του επιπέδου μεταφοράς.

2.
Πριν από τη διαβίβαση ενός μηνύματος, ο αποστολέας εκτελεί αυτόματο έλεγχο προκειμένου να επαληθεύσει ότι το
μήνυμα είναι ορθό σύμφωνα με την ελάχιστη δέσμη κανόνων επικύρωσης και επαλήθευσης που διατίθεται στο κεντρικό
μητρώο δεδομένων (Master Data Register) στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3.
Ο παραλήπτης ενημερώνει τον αποστολέα για τη λήψη του μηνύματος διαβιβάζοντας μήνυμα απάντησης με βάση το
πρότυπο UN/CEFACT P1000-1: Γενικές αρχές. Δεν λαμβάνεται μήνυμα απάντησης στην περίπτωση των μηνυμάτων του
συστήματος παρακολούθησης σκαφών και στην περίπτωση των απαντήσεων σε αίτημα.
4.
Σε περίπτωση που προκύψει τεχνική βλάβη από την πλευρά του αποστολέα και δεν είναι πλέον δυνατή η ανταλλαγή
μηνυμάτων από τον αποστολέα, ο αποστολέας ενημερώνει όλους τους παραλήπτες σχετικά με το πρόβλημα. Ο αποστολέας
λαμβάνει αμέσως κατάλληλα μέτρα για να διορθώσει το πρόβλημα. Όλα τα μηνύματα που πρέπει να παραδοθούν σε
παραλήπτη αποθηκεύονται έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα.
5.
Σε περίπτωση που προκύψει τεχνική βλάβη από την πλευρά του παραλήπτη και δεν είναι πλέον δυνατή η ανταλλαγή
μηνυμάτων από τον παραλήπτη, ο παραλήπτης ενημερώνει όλους τους αποστολείς σχετικά με το πρόβλημα. Ο παραλήπτης
λαμβάνει αμέσως κατάλληλα μέτρα για να διορθώσει το πρόβλημα.
6.
Μετά την αποκατάσταση βλάβης του συστήματος που αφορά τον αποστολέα, ο αποστολέας διαβιβάζει τα μη
αποσταλθέντα μηνύματα το συντομότερο δυνατόν. Είναι δυνατή η εφαρμογή μη αυτόματης διαδικασίας μεταγενέστερης
παρακολούθησης.
7.
Μετά την αποκατάσταση βλάβης του συστήματος που αφορά τον παραλήπτη, η πρόσβαση στα μη ληφθέντα
μηνύματα είναι δυνατή κατόπιν αιτήματος. Είναι δυνατή η εφαρμογή μη αυτόματης διαδικασίας μεταγενέστερης παρακο
λούθησης.
8.
Όλοι οι αποστολείς και παραλήπτες μηνυμάτων και η Επιτροπή εφαρμόζουν διαδικασίες αυτόματης μεταγωγής σε
εφεδρεία για τη διασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας.
Άρθρο 146ε
Διορθώσεις
Οι διορθώσεις αναφορών πρέπει να καταγράφονται στον ίδιο μορφότυπο με την αρχική αναφορά και να φέρουν την ένδειξη
ότι η αναφορά αποτελεί διόρθωση με βάση το πρότυπο UN/CEFACT P1000-1: Γενικές αρχές.
Άρθρο 146στ
Ανταλλαγή δεδομένων του συστήματος παρακολούθησης σκαφών
1.
Ο μορφότυπος που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά δεδομένων του συστήματος παρακολούθησης
σκαφών μεταξύ κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής ή του φορέα που έχει ορίσει η ίδια,
είναι το αρχείο διάταξης XML για τον τομέα στίγματος σκάφους που βασίζεται στο πρότυπο UN/CEFACT P1000 — 7.
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2.
Τα συστήματα των κρατών μελών σημαίας παρέχουν δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων του συστήματος παρακο
λούθησης σκαφών.
3.
Τα συστήματα των κρατών μελών σημαίας παρέχουν επίσης δυνατότητα απάντησης σε αιτήματα για δεδομένα του
συστήματος παρακολούθησης σκαφών σχετικά με αλιευτικά ταξίδια που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 36
μηνών.
Άρθρο 146ζ
Ανταλλαγή δεδομένων αλιευτικής δραστηριότητας
1.
Ο μορφότυπος που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων ημερολογίου αλιείας, δεδομένων
προαναγγελίας, δεδομένων δήλωσης μεταφόρτωσης και δεδομένων δήλωσης εκφόρτωσης, όπως αναφέρονται στα
άρθρα 15, 17, 22 και 24 του κανονισμού ελέγχου, μεταξύ κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της
Επιτροπής ή του φορέα που έχει ορίσει η ίδια, είναι το αρχείο διάταξης XML για τον τομέα αλιευτικής δραστηριότητας
που βασίζεται στο πρότυπο UN/CEFACT P1000 — 3.
2.
Τα συστήματα των κρατών μελών σημαίας παρέχουν δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων αλιευτικής δραστηριότητας
καθώς και απάντησης σε αιτήματα για δεδομένα αλιευτικής δραστηριότητας σχετικά με αλιευτικά ταξίδια που ξεκίνησαν
κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 36 μηνών.
Άρθρο 146η
Ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν τις πωλήσεις
1.
Ο μορφότυπος που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων των δελτίων πώλησης και δεδομένων
των δηλώσεων ανάληψης, όπως αναφέρονται στα άρθρα 63 και 67 του κανονισμού ελέγχου, μεταξύ κρατών μελών, καθώς
και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής ή του φορέα που έχει ορίσει η ίδια, είναι το αρχείο διάταξης XML για τον
τομέα πωλήσεων που βασίζεται στο πρότυπο UN/CEFACT P1000 — 5.
2.
Κατά την ανταλλαγή δεδομένων παραστατικών μεταφοράς όπως αναφέρονται στο άρθρο 68 του κανονισμού ελέγχου
μεταξύ κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής ή του φορέα που έχει ορίσει η ίδια, ο
χρησιμοποιούμενος μορφότυπος βασίζεται επίσης στο πρότυπο UN/CEFACT P1000 — 5.
3.
Τα συστήματα των κρατών μελών παρέχουν δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων δελτίων πώλησης και δηλώσεων
ανάληψης καθώς και απάντησης σε αιτήματα για δελτία πώλησης και δηλώσεις ανάληψης σχετικά με δραστηριότητες που
πραγματοποιήθηκαν κατά τους προηγούμενους 36 μήνες.
Άρθρο 146θ
Διαβίβαση συγκεντρωτικών δεδομένων για τα αλιεύματα
1.
Τα κράτη μέλη σημαίας χρησιμοποιούν το αρχείο διάταξης XML που βασίζεται στο πρότυπο UN/CEFACT
P1000 — 12 ως μορφότυπο για τη διαβίβαση προς την Επιτροπή των συγκεντρωτικών δεδομένων για τα αλιεύματα που
αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού ελέγχου και στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008.
2.

Τα δεδομένα αναφοράς αλιευμάτων καταρτίζονται συγκεντρωτικά για κάθε μήνα κατά τον οποίο αλιεύθηκαν τα είδη.

3.
Οι ποσότητες της αναφοράς αλιευμάτων βασίζονται στις ποσότητες που εκφορτώνονται. Όταν πρέπει να υποβληθεί
αναφορά αλιευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008, και πριν από την
πραγματοποίηση της εκφόρτωσης, υποβάλλεται εκτίμηση αναφοράς αλιευμάτων, με την ένδειξη “διατηρηθέντα επί του
σκάφους”. Διόρθωση που περιλαμβάνει το ακριβές βάρος και τον τόπο εκφόρτωσης διαβιβάζεται πριν από την 15η ημέρα
του μήνα που έπεται της εκφόρτωσης.
4.
Όταν η ενωσιακή νομοθεσία απαιτεί την αναφορά αποθεμάτων ή ειδών στο πλαίσιο πολλαπλών αναφορών
αλιευμάτων με διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης, τα εν λόγω αποθέματα ή είδη αναφέρονται μόνο στην αναλυτικότερη
από τις απαιτούμενες αναφορές.
Άρθρο 146ι
Αλλαγές μορφοτύπων XML και εγγράφων εφαρμογής
1.
Οι τροποποιήσεις των μορφοτύπων XML και των εγγράφων εφαρμογής που πρέπει να χρησιμοποιούνται για όλες τις
ηλεκτρονικές ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ κρατών μελών καθώς και μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής ή του
φορέα που έχει ορίσει η ίδια, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που προκύπτουν συνεπεία των άρθρων 146στ,
146ζ και 146η, αποφασίζονται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.
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2.
Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσδιορίζονται σαφώς στο κεντρικό μητρώο δεδομένων
(Master Data Register) στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επισήμανση της ημερομηνίας
έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν τίθενται σε ισχύ πριν από την παρέλευση 6 μηνών ούτε
μετά την παρέλευση 18 μηνών από τότε που αποφασίστηκαν. Η χρονική στιγμή αποφασίζεται από την Επιτροπή σε
συνεργασία με τα κράτη μέλη.
(*) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις άδειες αλιείας
κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα
ύδατα της Κοινότητας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3317/94 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 33).
(**) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού
αλιευτικού στόλου (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 25).».
38) Στο άρθρο 164, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.
Στο πλαίσιο των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ή συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης που έχουν συναφθεί
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών ή στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας ή παρόμοιων
διευθετήσεων στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος ή μη συμβαλλόμενο συνεργαζόμενο μέρος, η Επιτροπή ή το
όργανο που αυτή ορίζει δύναται να κοινοποιήσει συναφείς πληροφορίες που αφορούν μη συμμόρφωση με τους κανόνες
της κοινής αλιευτικής πολιτικής ή σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και στο άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε άλλα συμβαλλόμενα
μέρη των εν λόγω συμφωνιών, οργανώσεων ή διευθετήσεων, υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης του κράτους μέλους που
παρείχε τις πληροφορίες και σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (*).
(*) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000,
σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα
όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8
της 12.1.2001, σ. 1).».
39) Το παράρτημα V διαγράφεται.
40) Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.
41) Το παράρτημα VII αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.
42) Τα παραρτήματα VIII και IX διαγράφονται.
43) Το παράρτημα X αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού.
44) Το παράρτημα XII αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού.
45) Το παράρτημα XXIII αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού.
46) Το παράρτημα XXVI αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού.
47) Το παράρτημα XXVII αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος VII του παρόντος κανονισμού.
48) Το παράρτημα XXX αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος VIII του παρόντος κανονισμού.
49) Το παράρτημα XXXI διαγράφεται.

Άρθρο 2

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 500/2001 καταργείται.
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ωστόσο, το άρθρο 146δ παράγραφος 1 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού
(ΕΕ) 2015/812, το στοιχείο 5 του παραρτήματος XXX, που αφορά σοβαρές παραβάσεις σε σχέση με τη μη εκπλήρωση
υποχρεώσεων εκφόρτωσης ιχθύων μεγέθους μικρότερου από το κανονικό, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2015.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Οι ακόλουθες γενικές και ελάχιστες πληροφορίες για τις αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους ή των σκαφών καταγράφονται
στο ημερολόγιο αλιείας σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 21, 22, 23 και 24 του κανονισμού ελέγχου και τον τίτλο III,
κεφάλαια I, II και III του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη άλλων ειδικών στοιχείων ή κανόνων που απαιτούνται από την
ενωσιακή νομοθεσία, από τις εθνικές αρχές κράτους μέλους ή τρίτης χώρας ή από περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της
αλιείας.
1.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ο (Οι) πλοίαρχος(-οι) κάθε αλιευτικού σκάφους που συμμετέχει σε αλιευτικές δραστηριότητες με ζευγαρωτά σκάφη
τηρεί(-ούν) επίσης ημερολόγιο αλιείας στο οποίο καταγράφει(-ουν) τις ποσότητες που αλιεύτηκαν και διατηρήθηκαν επί
του σκάφους κατά τρόπο ώστε τα αλιεύματα να καταχωρίζονται μόνο μία φορά.
Στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή, κατά τη διάρκεια του ίδιου αλιευτικού ταξιδιού, τα υποχρεωτικά στοιχεία
δεδομένων καταγράφονται σε κάθε σελίδα.
Πληροφορίες σχετικά με το (τα) αλιευτικό(-ά) σκάφος(-η) και τις ημερομηνίες του αλιευτικού ταξιδιού
Ημερολόγιο
αλιείας σε
έντυπη μορφή
Παραπομπή
Αριθμός

(1)

Όνομα του στοιχείου δεδομένων
(Υ = Υποχρεωτικό)
(Π = Προαιρετικό)
(ΥΚΠ = Υποχρεωτικό κατά
περίπτωση)

Περιγραφή και/ή χρόνος που πρέπει να καταγράφονται

Όνομα αλιευτικού(-ών)
σκάφους(-ών), (Υ)

Στην περίπτωση αλιευτικών δραστηριοτήτων με ζευγαρωτά σκάφη, κατα
γράφονται ίδιου τύπου πληροφορίες και για το δεύτερο αλιευτικό σκάφος.

Διεθνές(-ή) διακριτικό(-ά)
κλήσεως ασυρμάτου, (Υ)

Οι εν λόγω πληροφορίες συμπληρώνονται στο ημερολόγιο σε έντυπη
μορφή κάτω από τις αντίστοιχες πληροφορίες του σκάφους για το οποίο
τηρείται το ημερολόγιο αλιείας.

Αριθμός(-οί) CFR (Υ)
Αριθμός(-οί) GFCM, IC
CAT (ΥΚΠ)

Ο αναγνωριστικός αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου (CFR) του σκά
φους είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε ενωσιακό σκάφος
από κράτος μέλος κατά την πρώτη καταχώριση του αλιευτικού σκάφους
στον ενωσιακό στόλο (1).
Ο αριθμός μητρώου GFCM ή ICCAT συμπληρώνεται για αλιευτικά σκάφη
που διεξάγουν ρυθμιζόμενες αλιευτικές δραστηριότητες εκτός των ενωσια
κών υδάτων (ΥΚΠ).

(2)

Εξωτερικά σημεία αναγνώ Τα εξωτερικά γράμματα και αριθμοί νηολόγησης όπως εμφαίνονται επί της
ρισης (Υ)
πλευράς (του κύτους).
Στην περίπτωση αλιευτικών δραστηριοτήτων με ζευγαρωτά σκάφη, κατα
γράφονται ίδιου τύπου πληροφορίες και για το δεύτερο αλιευτικό σκάφος.

(3)

Ονοματεπώνυμο και διεύ
θυνση του πλοιάρχου (Υ)

Αναγράφονται το επώνυμο, το όνομα και η αναλυτική διεύθυνση του
πλοιάρχου (οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, κράτος μέλος ή
τρίτη χώρα).
Στην περίπτωση αλιευτικών δραστηριοτήτων με ζευγαρωτά σκάφη, κατα
γράφονται ίδιου τύπου πληροφορίες και για το δεύτερο αλιευτικό σκάφος.

(4)

Ημερομηνία, χρόνος και
λιμένας αναχώρησης (Υ)

Καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή πριν από την
αναχώρηση του αλιευτικού σκάφους από τον λιμένα. Η ημερομηνία κατα
γράφεται με τη μορφή ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ και η ώρα καταγράφεται με τη μορφή
ΩΩ-ΛΛ σε τοπική ώρα.
Αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα απόπλου πριν από την αναχώρηση του
αλιευτικού σκάφους από τον λιμένα. Η ημερομηνία και η ώρα καταγράφο
νται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC).
Για το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, ο λιμένας καταγράφεται με τη
χρήση των κωδικών που έχουν δημοσιευθεί στη σελίδα του κεντρικού μη
τρώου δεδομένων (Master Data Register) του δικτυακού τόπου της ΓΔ
Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Πληροφορίες σχετικά με το (τα) αλιευτικό(-ά) σκάφος(-η) και τις ημερομηνίες του αλιευτικού ταξιδιού
Ημερολόγιο
αλιείας σε
έντυπη μορφή
Παραπομπή
Αριθμός

(5)

Όνομα του στοιχείου δεδομένων
(Υ = Υποχρεωτικό)
(Π = Προαιρετικό)
(ΥΚΠ = Υποχρεωτικό κατά
περίπτωση)

Ημερομηνία, ώρα και λι
μένας επιστροφής (Υ)

Περιγραφή και/ή χρόνος που πρέπει να καταγράφονται

Καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή πριν από την είσ
οδο του αλιευτικού σκάφους στον λιμένα. Η ημερομηνία καταγράφεται με
τη μορφή ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ και η εκτιμώμενη ώρα καταγράφεται με τη μορφή
ΩΩ-ΛΛ σε τοπική ώρα.
Αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα επιστροφής στον λιμένα πριν από την
είσοδο του αλιευτικού σκάφους στον λιμένα. Η ημερομηνία και η εκτιμώ
μενη ώρα καταγράφονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC).
Για το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, ο λιμένας καταγράφεται με τη
χρήση των κωδικών που έχουν δημοσιευθεί στη σελίδα του κεντρικού μη
τρώου δεδομένων (Master Data Register) του δικτυακού τόπου της ΓΔ
Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(6)

Ημερομηνία, ώρα και λι
μένας εκφόρτωσης εάν
διαφέρουν από το (5) (Υ)

Καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας πριν από την είσοδο του αλιευτι
κού σκάφους στον λιμένα εκφόρτωσης. Η ημερομηνία καταγράφεται με τη
μορφή ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ και η εκτιμώμενη ώρα καταγράφεται με τη μορφή
ΩΩ-ΛΛ σε τοπική ώρα (για το ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή) ή σε
συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) για το ηλεκτρονικό ημερολόγιο
αλιείας.
Για το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, ο λιμένας καταγράφεται με τη
χρήση των κωδικών που έχουν δημοσιευθεί στη σελίδα του κεντρικού μη
τρώου δεδομένων (Master Data Register) του δικτυακού τόπου της ΓΔ
Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(7)

Ημερομηνία, ώρα και τό
πος μεταφόρτωσης

Συμπληρώνονται στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή σε περίπτωση
μεταφόρτωσης πριν από την έναρξη της δραστηριότητας.

Όνομα, εξωτερικά σημεία
αναγνώρισης, διεθνές δια
κριτικό κλήσεως ασυρμά
του, σημαία, αριθμός CFR
ή αριθμός IMO και λιμέ
νας και χώρα προορισμού
του παραλαμβάνοντος
αλιευτικού σκάφους (Υ)

Η ημερομηνία καταγράφεται με τη μορφή ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ και η ώρα κατα
γράφεται με τη μορφή ΩΩ-ΛΛ σε τοπική ώρα (για το ημερολόγιο αλιείας
σε έντυπη μορφή) ή σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) για το ηλε
κτρονικό ημερολόγιο αλιείας.
Για το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, ο λιμένας καταγράφεται με τη
χρήση των κωδικών που έχουν δημοσιευθεί στη σελίδα του κεντρικού μη
τρώου δεδομένων (Master Data Register) του δικτυακού τόπου της ΓΔ
Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τρίτες χώρες καταγράφονται με χρήση των τριψήφιων αλφαριθμητικών κω
δικών χώρας ISO-3166.
Ο αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου (CFR) καταγράφεται για τα ενω
σιακά σκάφη. Ο αριθμός IMO (του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού)
καταγράφεται για τα σκάφη τρίτων χωρών.
Όταν απαιτείται γεωγραφικό στίγμα, το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγρα
φικό μήκος καταγράφονται σε μοίρες και λεπτά εάν δεν γίνεται χρήση GPS,
και σε δεκαδική μορφή μοιρών και λεπτών εάν γίνεται χρήση GPS (μορφή
κατά WGS 84).

Πληροφορίες για τα αλιευτικά εργαλεία
(8)

Τύπος εργαλείου (Υ)

Ο τύπος των εργαλείων αναφέρεται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς στη
στήλη 1 του παραρτήματος XI.

(9)

Μάτι διχτυού (Υ)

Αναγράφεται σε χιλιοστόμετρα (μέτρηση με τεντωμένο μάτι)

(10)

Διαστάσεις εργαλείων (Υ)

Οι διαστάσεις των εργαλείων όπως το μέγεθος και ο αριθμός αναγράφονται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές στη στήλη 2 του παραρτήματος XI.

31.10.2015

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 287/25

Πληροφορίες σχετικά με το (τα) αλιευτικό(-ά) σκάφος(-η) και τις ημερομηνίες του αλιευτικού ταξιδιού
Ημερολόγιο
αλιείας σε
έντυπη μορφή
Παραπομπή
Αριθμός

(11)

Όνομα του στοιχείου δεδομένων
(Υ = Υποχρεωτικό)
(Π = Προαιρετικό)
(ΥΚΠ = Υποχρεωτικό κατά
περίπτωση)

Ημερομηνία (Υ)

Περιγραφή και/ή χρόνος που πρέπει να καταγράφονται

Η ημερομηνία κάθε ημέρας στη θάλασσα καταχωρίζεται σε νέα γραμμή
(στην περίπτωση του ημερολογίου αλιείας σε έντυπη μορφή) ή αναφορά
(στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας) και αντιστοιχεί σε
κάθε ημέρα στη θάλασσα.
Κατά περίπτωση, η ημερομηνία για κάθε αλιευτική δραστηριότητα καταχω
ρίζεται σε νέα γραμμή.

(12)
(13)

Αριθμός αλιευτικών δρα
στηριοτήτων (Υ)

Ο αριθμός των αλιευτικών δραστηριοτήτων συμπληρώνεται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της στήλης 3 του παραρτήματος XI.

Χρόνος αλίευσης (Π)

Ο συνολικός χρόνος που αναλώθηκε για όλες τις δραστηριότητες σε σχέση
με αλιευτικές δραστηριότητες (αναζήτηση αλιευμάτων, ρίψη, σύρση και
ανάσυρση ενεργών εργαλείων, πόντιση, παραμονή στο νερό, ανάσυρση ή εκ
νέου πόντιση αδρανών εργαλείων και την απομάκρυνση τυχόν αλιευμάτων
από τα αλιευτικά εργαλεία, τα δίκτυα διατήρησης ή τον κλωβό μεταφοράς
προς κλωβούς πάχυνσης και εκτροφής) αναγράφεται σε λεπτά και ισούται
με τον αριθμό ωρών που αναλώθηκαν στη θάλασσα μείον τον χρόνο που
αναλώθηκε στη μετάβαση προς, ενδιαμέσως και κατά την επιστροφή από το
αλιευτικό πεδίο, σε ελιγμούς, σε αδράνεια του σκάφους ή σε αναμονή επι
σκευών.

Χρόνος πόντισης και ανά
συρσης των εργαλείων
(ΥΚΠ)
Βάθος αλίευσης (ΥΚΠ)
Συνολικός χρόνος (Π)

Για τον χρόνο πόντισης και τον χρόνο ανάσυρσης των εργαλείων, η ώρα
καταγράφεται με τη μορφή ΩΩ-ΛΛ σε τοπική ώρα (για το ημερολόγιο
αλιείας σε έντυπη μορφή) ή σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) για το
ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας.
Το βάθος αλίευσης καταγράφεται ως μέσο βάθος και καταχωρίζεται σε μέ
τρα.
(14)

Στίγμα και γεωγραφική
περιοχή αλίευσης (Υ)

Η σχετική γεωγραφική περιοχή των αλιευμάτων αναπαριστάται με την πε
ριοχή στην οποία αλιεύθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αλιευμάτων με
χρήση του αναλυτικότερου διαθέσιμου επιπέδου.
Παραδείγματα:
Στα ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (περιοχή FAO 27), έως τη
διαίρεση ICES και το στατιστικό ορθογώνιο ICES (π.χ. IVa 41E7, VIIIb
20E8). Τα στατιστικά ορθογώνια ICES παρέχουν ένα πλέγμα που καλύπτει
τη ζώνη μεταξύ 36° Β και 85° 30′ Β και 44° Δ και 68° 30′ Α. Οι γραμμές
του γεωγραφικού πλάτους, με διαστήματα 30′, είναι αριθμημένες (διψή
φιες) από το 01 έως το 99. Οι στήλες του γεωγραφικού μήκους, με δια
στήματα 1°, κωδικοποιούνται σύμφωνα με ένα αλφαριθμητικό σύστημα, με
αφετηρία το A0 και με χρήση διαφορετικού γράμματος για κάθε
τμήμα 10°, έως το M8, εκτός του I.
Στα ύδατα της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου (περιοχή FAO 37),
έως την υποπεριοχή και το στατιστικό ορθογώνιο GFCM (π.χ. 7 M27B9).
Ο αριθμός ενός ορθογωνίου στο στατιστικό πλέγμα GFCM είναι ένας πε
νταψήφιος κωδικός: i) Το γεωγραφικό πλάτος καλύπτεται από έναν σύν
θετο τριψήφιο κωδικό (ένα γράμμα και δύο αριθμοί). Μέγιστο εύρος από
M00 (30° Β) έως M34 (47° 30′ Β). ii) Το γεωγραφικό μήκος καλύπτεται
από έναν σύνθετο κωδικό αποτελούμενο από ένα γράμμα και έναν αριθμό.
Το εύρος των γραμμάτων κυμαίνεται από το Α έως το J και το εύρος των
αριθμών ανά γράμμα κυμαίνεται από το 0 έως το 9. Μέγιστο εύρος από το
A0 (6° Δ) έως το J5 (42° Α).
Στα ύδατα του Βορειοδυτικού Ατλαντικού, συμπεριλαμβανομένης της
NAFO (περιοχή FAO 21) και στα ύδατα του Κεντροανατολικού Ατλαντι
κού συμπεριλαμβανομένης της CECAF (περιοχή FAO 34), έως τη διαίρεση
ή υποδιαίρεση FAO (π.χ. 21.3.M ή 34.3.5).
Για τις άλλες περιοχές FAO, έως την υποπεριοχή FAO εφόσον είναι διαθέ
σιμη (π.χ. FAO 31 για τον Κεντροδυτικό Ατλαντικό και FAO 51.6 για τον
Δυτικό Ινδικό Ωκεανό).
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Πληροφορίες σχετικά με το (τα) αλιευτικό(-ά) σκάφος(-η) και τις ημερομηνίες του αλιευτικού ταξιδιού
Ημερολόγιο
αλιείας σε
έντυπη μορφή
Παραπομπή
Αριθμός

Όνομα του στοιχείου δεδομένων
(Υ = Υποχρεωτικό)
(Π = Προαιρετικό)
(ΥΚΠ = Υποχρεωτικό κατά
περίπτωση)

Περιγραφή και/ή χρόνος που πρέπει να καταγράφονται

Ωστόσο, μπορούν να γίνουν προαιρετικές καταγραφές για όλα τα στατι
στικά ορθογώνια στα οποία αλίευε το σκάφος καθ' όλη τη διάρκεια της
ημέρας (Π)
Στις περιοχές GFCM και ICCAT, το γεωγραφικό στίγμα (γεωγραφικό πλά
τος/γεωγραφικό μήκος) καταγράφεται επίσης για κάθε αλιευτική δραστη
ριότητα ή το μεσημέρι σε περίπτωση που δεν έχει διεξαχθεί καμία αλιευτική
δραστηριότητα κατά τη συγκεκριμένη ημέρα.
Όταν απαιτείται γεωγραφικό στίγμα, το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγρα
φικό μήκος καταγράφονται σε μοίρες και λεπτά εάν δεν γίνεται χρήση GPS,
και σε δεκαδική μορφή μοιρών και λεπτών εάν γίνεται χρήση GPS (μορφή
κατά WGS 84).
Αλιευτική ζώνη τρίτης χώρας, περιοχή περιφερειακής οργάνωσης διαχείρι
σης της αλιείας και ανοικτή θάλασσα: να αναφερθεί(-ούν) η (οι) αλιευτική
(-ές) ζώνη(-ες) τρίτων χωρών ή η (οι) περιοχή(-ές) περιφερειακής οργάνωσης
διαχείρισης της αλιείας ή τα ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη
δικαιοδοσία κανενός κράτους ή δεν ρυθμίζονται από περιφερειακή οργά
νωση διαχείρισης της αλιείας, με χρήση των τριψήφιων αλφαριθμητικών κω
δικών χώρας ISO-3166 και άλλων κωδικών που έχουν δημοσιευθεί στη σε
λίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) του δι
κτυακού τόπου της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής π.χ. NOR = Νορ
βηγία, NAFO = XNW, NEAFC = XNE και XIN για την ανοικτή θάλασσα.

(15)(16)

Αλιεύματα τα οποία
αλιεύονται και διατηρού
νται επί του σκάφους

Χρησιμοποιούνται οι τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί είδους κατά FAO.
Η αλίευση του κάθε είδους καταγράφεται σε χιλιόγραμμα ισοδύναμου βά
ρους των ζωντανών αλιευμάτων.
Καταγράφονται όλες οι ποσότητες του κάθε είδους άνω των 50 kg ισοδύ
ναμου βάρους ζωντανών αλιευμάτων που αλιεύονται και διατηρούνται επί
του σκάφους. Το όριο των 50 kg εφαρμόζεται μόλις τα αλιεύματα συγκε
κριμένου είδους υπερβούν τα 50 kg. Αυτές οι ποσότητες περιλαμβάνουν
και τα ψάρια που έχουν φυλαχθεί για κατανάλωση από το πλήρωμα του
σκάφους.
Τα αλιεύματα νόμιμου μεγέθους καταγράφονται με χρήση του γενικού κω
δικού αλιευμάτων νόμιμου μεγέθους LSC.
Τα αλιεύματα κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης κατα
γράφονται χωριστά από τα αλιεύματα νόμιμου μεγέθους, με χρήση του γε
νικού κωδικού αλιευμάτων κάτω του ελάχιστου μεγέθους (BMS).
Όταν αυτά τα αλιεύματα διατηρούνται σε καλάθια, κιβώτια, αποθήκες, χαρ
τοκιβώτια, σακιά, σάκους, συσσωματώματα ή σε άλλους περιέκτες, το κα
θαρό βάρος της μονάδας που χρησιμοποιείται καταγράφεται σε χιλιό
γραμμα ζώντος βάρους και καταγράφεται ο ακριβής αριθμός αυτών των
χρησιμοποιούμενων μονάδων.
Εναλλακτικά, τα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους σε αυτές τις
μονάδες μπορούν να καταγράφονται σε χιλιόγραμμα ζωντανών αλιευμά
των (Π).
Στη Βαλτική Θάλασσα (μόνο για τον σολομό) και στη ζώνη GFCM (μόνο
για τα είδη τόνου, ξιφία και άκρως μεταναστευτικά είδη καρχαριών) και,
κατά περίπτωση, σε άλλες περιοχές, καταγράφεται επίσης ο αριθμός ιχθύων
που αλιεύονται ανά ημέρα.
Εάν ο αριθμός των στηλών δεν επαρκεί, χρησιμοποιείται νέα σελίδα.

(15)(16)

Εκτιμήσεις απορρίψεων
(Υ)

Χρησιμοποιούνται οι τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί είδους κατά FAO.
Οι ποσότητες του κάθε είδους που απορρίπτονται καταγράφονται σε χιλιό
γραμμα ισοδύναμου βάρους των ζωντανών αλιευμάτων.

31.10.2015

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 287/27

Πληροφορίες σχετικά με το (τα) αλιευτικό(-ά) σκάφος(-η) και τις ημερομηνίες του αλιευτικού ταξιδιού
Ημερολόγιο
αλιείας σε
έντυπη μορφή
Παραπομπή
Αριθμός

Όνομα του στοιχείου δεδομένων
(Υ = Υποχρεωτικό)
(Π = Προαιρετικό)
(ΥΚΠ = Υποχρεωτικό κατά
περίπτωση)

Περιγραφή και/ή χρόνος που πρέπει να καταγράφονται

Είδη που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης:
Οι ποσότητες του κάθε είδους άνω των 50 kg ισοδύναμου βάρους ζωντα
νών αλιευμάτων που απορρίπτονται καταγράφονται σύμφωνα με τους κανό
νες που προβλέπονται για την καταγραφή των αλιευμάτων με χρήση του
γενικού κωδικού DIS.
Καταγράφονται επίσης κατά τον ίδιο τρόπο οι ποσότητες ειδών που αλιεύο
νται για να χρησιμεύσουν ως ζωντανό δόλωμα και οι οποίες καταχωρίζο
νται στο ημερολόγιο αλιείας.
Είδη που υπάγονται σε απαλλαγές από την υποχρέωση εκφόρτωσης (2):
Οι ποσότητες του κάθε είδους που απορρίπτονται καταγράφονται πλήρως
σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται για την καταγραφή των
αλιευμάτων με χρήση του γενικού κωδικού DIS.
Οι ποσότητες που απορρίπτονται από το κάθε είδος για το οποίο ισχύουν
συγκεκριμένα εξαιρέσεις περί του ελαχίστου καταγράφονται πλήρως σύμ
φωνα με τους κανόνες που προβλέπονται για την καταγραφή των αλιευμά
των χωριστά από τις άλλες απορρίψεις με χρήση του γενικού κωδικού
DIM.
(15)(16)

Αλιεύματα, τυχαία παρε
μπίπτοντα αλιεύματα και
ελευθέρωση άλλων θα
λάσσιων οργανισμών ή
ζώων (Υ)

Σε περιοχή GFCM, οι ακόλουθες πληροφορίες καταγράφονται επίσης χωρι
στά για κάθε αλίευμα ή τυχαίο παρεμπίπτον αλίευμα:
— ημερήσια αλιεύματα ερυθρού κοραλλιού, συμπεριλαμβανομένης αλιευ
τικής δραστηριότητας ανά περιοχή και βάθος,
— τυχαία αλίευση και ελευθέρωση θαλάσσιων πτηνών,
— τυχαία παρεμπίπτοντα αλιεύματα και ελευθέρωση μεσογειακής φώκιας,
— τυχαία παρεμπίπτοντα αλιεύματα και ελευθέρωση θαλάσσιων χελωνών,
— τυχαία παρεμπίπτοντα αλιεύματα και ελευθέρωση κητοειδών.
Κατά περίπτωση, τα θαλάσσια ζώα που ελευθερώνονται στη θάλασσα κατα
γράφονται με χρήση του γενικού κωδικού RET.
Χρησιμοποιούνται οι τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί είδους κατά FAO ή,
εάν αυτοί δεν είναι διαθέσιμοι, οι κωδικοί που έχουν δημοσιευθεί στη σε
λίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) του δι
κτυακού τόπου της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(1) Όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μη
τρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 25).
(2) Όπως αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 και στο άρθρο 15 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική και όπως τροποποιή
θηκαν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/812 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, ειδικότερα:
— είδη των οποίων απαγορεύεται η αλίευση και τα οποία προσδιορίζονται σε νομική πράξη της Ένωσης που εκδίδεται στον τομέα
της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
— είδη τα οποία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηρι
στικά των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευτικών πρακτικών και του οικοσυστήματος,
— αλιεύματα για τα οποία ισχύουν εξαιρέσεις περί του ελαχίστου,
— ιχθύες που έχουν υποστεί εμφανή βλάβη από αρπακτικά ζώα.

2.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Σε περίπτωση αλιευτικών προϊόντων που έχουν εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί, και έχουν ζυγιστεί με συστήματα τα οποία
έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, είτε επί του αλιευτικού σκάφους που τα παραδίδει είτε επί του
αλιευτικού σκάφους που τα παραλαμβάνει, τότε, το πραγματικό βάρος των ποσοτήτων που έχουν εκφορτωθεί ή
μεταφορτωθεί πρέπει να αναφέρεται σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος ανά είδος στη δήλωση εκφόρτωσης ή
μεταφόρτωσης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:
α) παρουσίαση των ιχθύων (αριθμός αναφοράς 17 στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή) με χρήση των κωδικών του
πίνακα 1 του παραρτήματος I (Υ)·
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β) τη μονάδα μέτρησης για τις εκφορτωθείσες ή μεταφορτωθείσες ποσότητες (αριθμός αναφοράς 18 στο ημερολόγιο
αλιείας σε έντυπη μορφή)· αναφέρεται το βάρος της μονάδας σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος. Η εν λόγω μονάδα
μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που καταχωρίστηκε στο ημερολόγιο αλιείας (Υ)·
γ) το συνολικό βάρος ανά είδος που εκφορτώθηκε ή μεταφορτώθηκε (αριθμός αναφοράς 19 στο ημερολόγιο αλιείας σε
έντυπη μορφή)· αναφέρεται το βάρος των ποσοτήτων που όντως εκφορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν για όλα τα
είδη (Υ)·
Τα αλιεύματα νόμιμου μεγέθους καταγράφονται με χρήση του γενικού κωδικού αλιευμάτων νόμιμου μεγέθους LSC.
Τα αλιεύματα κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης καταγράφονται χωριστά από τα αλιεύματα νόμιμου
μεγέθους με χρήση του γενικού κωδικού αλιευμάτων κάτω του ελάχιστου μεγέθους (BMS). Χρησιμοποιούνται οι
τριψήφιοι αλφαβητικοί κωδικοί είδους κατά FAO·
δ) το βάρος αυτό αντιστοιχεί στο βάρος προϊόντων των ιχθύων που έχουν εκφορτωθεί, δηλαδή μετά από ενδεχόμενη
μεταποίηση του προϊόντος επί του σκάφους. Οι σχετικοί συντελεστές μετατροπής εφαρμόζονται στη συνέχεια από τις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τον υπολογισμό του ισοδύναμου βάρους των ζωντανών αλιευμάτων σύμφωνα
με το άρθρο 49 του παρόντος κανονισμού·
ε) υπογραφή του πλοιάρχου (αριθμός αναφοράς 20 στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή) (Υ)·
στ) υπογραφή, όνομα και διεύθυνση του πράκτορα και του παρατηρητή κατά περίπτωση (αριθμός αναφοράς 21 στο
ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή)·
ζ) σχετική γεωγραφική περιοχή αλίευσης: περιοχή, υποπεριοχή και υποδιαίρεση FAO, διαίρεση ICES, NAFO, υποπεριοχή
NEAFC, περιοχή CECAF, υποπεριοχή GFCM ή αλιευτική ζώνη τρίτης χώρας (αριθμός αναφοράς 22 στο ημερολόγιο
αλιείας σε έντυπη μορφή). Συμπληρώνονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι πληροφορίες για το στίγμα και τη
γεωγραφική περιοχή που αναφέρονται ανωτέρω (Υ).

3.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ

Οι ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας από τους πλοιάρχους των ενωσιακών
σκαφών για τον χρόνο που διατέθηκε στην αλιεία που υπόκειται στα καθεστώτα αλιευτικής προσπάθειας:
α) Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος τμήματος καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας σε
έντυπη μορφή μεταξύ των αριθμών αναφοράς ημερολογίου αλιείας 15 και 16.
β) Ο χρόνος καταγράφεται ως συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC).
γ) Το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος καταγράφονται σε μοίρες και λεπτά εάν δεν γίνεται χρήση GPS, και
σε δεκαδική μορφή μοιρών και λεπτών (μορφή κατά WGS 84) εάν γίνεται χρήση GPS.
δ) Τα είδη καταγράφονται χρησιμοποιώντας τους τριψήφιους αλφαβητικούς κωδικούς είδους κατά FAO.

3.1. Πληροφορίες για τις αλιευτικές προσπάθειες
α) Διέλευση περιοχής αλιευτικής προσπάθειας
Όταν το εξουσιοδοτημένο αλιευτικό σκάφος διαπλέει ζώνη αλιευτικής προσπάθειας χωρίς να διεξάγει αλιευτική δραστη
ριότητα στην εν λόγω ζώνη, εισάγεται πρόσθετη γραμμή στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή ή συμπληρώνεται
ηλεκτρονική δήλωση. Πρέπει να συμπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
— η ημερομηνία·
— η περιοχή αλιευτικής προσπάθειας·
— οι ημερομηνίες και ο χρόνος εκάστης εισόδου/εξόδου·
— το στίγμα εισόδου και εξόδου σε γεωγραφικό πλάτος και μήκος·
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— τα αλιεύματα που διατηρήθηκαν επί του σκάφους ανά είδος κατά τον χρόνο εισόδου·
— η λέξη “διέλευση”.
β) Είσοδος σε ζώνη αλιευτικής προσπάθειας
Όταν το αλιευτικό σκάφος εισέρχεται σε περιοχή αλιευτικής προσπάθειας στην οποία ενδέχεται να διεξαγάγει αλιευτικές
δραστηριότητες, εισάγεται πρόσθετη γραμμή στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή ή συμπληρώνεται ηλεκτρονική
δήλωση. Πρέπει να συμπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
— η ημερομηνία·
— η λέξη “είσοδος”·
— η περιοχή αλιευτικής προσπάθειας·
— το στίγμα με βάση το γεωγραφικό πλάτος και μήκος·
— ο χρόνος εισόδου·
— τα αλιεύματα που διατηρήθηκαν επί του σκάφους ανά είδος κατά τον χρόνο εισόδου· και
— τα στοχευόμενα είδη.
γ) Έξοδος από περιοχή αλιευτικής προσπάθειας
Όταν το σκάφος αναχωρεί από περιοχή αλιευτικής προσπάθειας στην οποία έχει διεξαγάγει αλιευτικές δραστηριότητες
και όταν το σκάφος εισέρχεται σε άλλη περιοχή αλιευτικής προσπάθειας στην οποία προτίθεται να διεξαγάγει αλιευτικές
δραστηριότητες, εισάγεται πρόσθετη γραμμή στο ημερολόγιο αλιείας σε έντυπη μορφή ή συμπληρώνεται ηλεκτρονική
δήλωση. Πρέπει να συμπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
— η ημερομηνία·
— η λέξη “είσοδος”·
— το στίγμα με βάση το γεωγραφικό πλάτος και μήκος·
— η νέα περιοχή αλιευτικής προσπάθειας·
— ο χρόνος εξόδου/εισόδου·
— τα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους ανά είδος κατά τον χρόνο εξόδου/εισόδου· και
— τα στοχευόμενα είδη.
Όταν το αλιευτικό σκάφος αναχωρεί από περιοχή αλιευτικής προσπάθειας στην οποία έχει διεξαγάγει αλιευτικές
δραστηριότητες και δεν θα διεξαγάγει περαιτέρω αλιευτικές δραστηριότητες στην εν λόγω περιοχή αλιευτικής
προσπάθειας, εισάγεται πρόσθετη γραμμή στο ημερολόγιο πλοίου ή συμπληρώνεται ηλεκτρονική δήλωση. Πρέπει να
συμπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
— η ημερομηνία·
— η λέξη “έξοδος”·
— το στίγμα με βάση το γεωγραφικό πλάτος και μήκος·
— η περιοχή αλιευτικής προσπάθειας·
— ο χρόνος αναχώρησης·
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— τα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους ανά είδος κατά τον χρόνο εξόδου· και
— τα στοχευόμενα είδη.
δ) Δραστηριότητες διαζωνικής αλιείας (1).
Όταν το αλιευτικό σκάφος διεξάγει δραστηριότητες διαζωνικής αλιείας, εισάγεται πρόσθετη γραμμή στο ημερολόγιο
αλιείας σε έντυπη μορφή ή συμπληρώνεται ηλεκτρονική δήλωση. Πρέπει να συμπληρώνονται οι ακόλουθες
πληροφορίες:
— η ημερομηνία·
— η λέξη “διαζωνική”·
— ο χρόνος πρώτης εξόδου και η περιοχή αλιευτικής προσπάθειας·
— το στίγμα πρώτης εισόδου σε γεωγραφικό πλάτος και μήκος·
— ο χρόνος της τελευταίας εισόδου και η περιοχή αλιευτικής προσπάθειας·
— το στίγμα τελευταίας εξόδου σε γεωγραφικό πλάτος και μήκος·
— τα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους ανά είδος κατά τον χρόνο εξόδου/εισόδου· και
— τα στοχευόμενα είδη.
ε) Πρόσθετες πληροφορίες για αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν στατικά εργαλεία:
— Όταν το αλιευτικό σκάφος ποντίζει ή ποντίζει εκ νέου στατικό εργαλείο, συμπληρώνονται οι ακόλουθες
πληροφορίες:
— η ημερομηνία·
— η περιοχή αλιευτικής προσπάθειας·
— το στίγμα με βάση το γεωγραφικό πλάτος και μήκος·
— οι λέξεις “πόντιση” ή “εκ νέου πόντιση”·
— ο χρόνος.
— Όταν το αλιευτικό σκάφος ολοκληρώνει αλιευτικές δραστηριότητες με στατικά εργαλεία:
— η ημερομηνία·
— η περιοχή αλιευτικής προσπάθειας·
— το στίγμα με βάση το γεωγραφικό πλάτος και μήκος·
— η λέξη “τέλος”·
— ο χρόνος.
3.2. Πληροφορίες για την κοινοποίηση των κινήσεων των σκαφών
Όταν ζητείται από ένα αλιευτικό σκάφος που διεξάγει αλιευτικές δραστηριότητες να κοινοποιήσει έκθεση αλιευτικής
προσπάθειας στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού ελέγχου, πρέπει να καταγράφονται οι
ακόλουθες πληροφορίες εκτός από εκείνες της παραγράφου 3.1:
α) η ημερομηνία και ο χρόνος της κοινοποίησης,
β) το γεωγραφικό στίγμα του αλιευτικού σκάφους με βάση το γεωγραφικό πλάτος και μήκος,
(1) Τα σκάφη που παραμένουν εντός της περιοχής αλιευτικής προσπάθειας που δεν υπερβαίνει τα 5 ναυτικά μίλια από το όριο δύο ζωνών
προσπάθειας πρέπει να καταγράφουν, κατά τη διάρκεια περιόδου 24 ωρών, την πρώτη είσοδο και την τελευταία έξοδο.
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γ) τα μέσα επικοινωνίας και, κατά περίπτωση, ο χρησιμοποιούμενος σταθμός ασυρμάτου, και
δ) ο (οι) προορισμός(-οί) επικοινωνίας.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο μορφότυπος για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων βασίζεται στο πρότυπο P1000 του UN/CEFACT. Οι ανταλλαγές
δεδομένων που αφορούν παρόμοιες επιχειρηματικές δραστηριότητες ομαδοποιούνται σε τομείς και προσδιορίζονται στα
έγγραφα προδιαγραφών επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business Requirements Specification, BRS).
Υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα για τους εξής τομείς:
P1000 – 1·Γενικές αρχές
P1000 – 3·Τομέας αλιευτικής δραστηριότητας
P1000 – 5·Τομέας πωλήσεων
P1000 – 7·Τομέας στίγματος σκάφους
P1000 – 12·Τομέας συγκεντρωτικών δεδομένων αναφοράς αλιευμάτων
Τα έγγραφα BRS και η μεταφορά τους σε μορφή αναγνώσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή (το αρχείο διάταξης XML)
διατίθενται στη σελίδα του κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Αλιείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα έγγραφα εφαρμογής που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή δεδομένων διατίθενται
επίσης στον εν λόγω δικτυακό τόπο.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIII
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΔΙΟΠΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Γενικές πληροφορίες
1. Στοιχεία έκθεσης επιτήρησης
2. Ημερομηνία και ώρα διόπτευσης ή εντοπισμού (UTC)
3. Κράτος μέλος προέλευσης και ονομασία της ενιαίας αρχής
4. Τύπος και αναγνωριστικό του σκάφους επιτήρησης
5. Στίγμα και τοποθεσία του σκάφους επιτήρησης κατά τον χρόνο διόπτευσης ή εντοπισμού
Στοιχεία αλιευτικού σκάφους
6.

Κράτος σημαίας

7.

Όνομα

8.

Λιμένας νηολόγησης και εξωτερικός αριθμός νηολόγησης

9.

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου

10. Αριθμός ΙΜΟ
11. Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου
12. Περιγραφή
13. Τύπος
14. Αρχικό στίγμα και τοποθεσία κατά τον χρόνο διόπτευσης ή εντοπισμού
15. Αρχική κατεύθυνση και ταχύτητα κατά τον χρόνο διόπτευσης ή εντοπισμού
16. Δραστηριότητα
Άλλες πληροφορίες
17. Μέσο διόπτευσης ή εντοπισμού
18. Επαφή με το σκάφος
19. Στοιχεία της επικοινωνίας με το σκάφος
20. Καταγραφή διόπτευσης ή εντοπισμού
21. Παρατηρήσεις
22. Συνημμένα
23. Αναφέρων υπάλληλος και υπογραφή
Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εκθέσεων επιτήρησης:
1.

Να υποβάλετε κατά το δυνατόν πληρέστερες πληροφορίες

2.

Στίγμα με βάση το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος και λεπτομερής τοποθεσία (διαίρεση ICES, γεωγραφική
υποπεριοχή GFCM, NAFO, υποπεριοχή NEAFC ή CECAF, περιοχή, υποπεριοχή και διαίρεση FAO και, στην ξηρά,
λιμένας).
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3.

Κράτος σημαίας, όνομα σκάφους, λιμένας νηολόγησης, εξωτερικός αριθμός νηολόγησης, διεθνές διακριτικό κλήσεως
ασυρμάτου και αριθμός IMO: λαμβάνονται από τα ορατά ή εντοπιζόμενα επί του σκάφους ή αναφορικά με το σκάφος
στοιχεία ή από την επαφή με το σκάφος μέσω ασυρμάτου (πρέπει να αναφέρεται η πηγή των πληροφοριών).

4.

Περιγραφή του σκάφους (αν εντοπίζεται οπτικά): διακριτικά χαρακτηριστικά κατά περίπτωση: να αναφέρετε εάν ήταν ορατά
ή όχι το όνομα και ο λιμένας νηολόγησης του σκάφους. Καταγράφονται τα χρώματα του κύτους και της υπερκατασκευής,
ο αριθμός των καταρτιών, η θέση της γέφυρας, το ύψος της καπνοδόχου κ.λπ.

5.

Τύπος σκάφους και εργαλείων βάσει της διόπτευσης: π.χ. παραγαδιάρικο, τράτα, ρυμουλκό, πλοίο-εργοστάσιο, πλοίο
μεταφοράς (διεθνές πρότυπο στατιστικής ταξινόμησης αλιευτικών σκαφών του FAO).

6.

Δραστηριότητα του διοπτευθέντος ή εντοπισθέντος σκάφους κατά περίπτωση: να αναφέρετε για κάθε δραστηριότητα αν το
σκάφος προέβαινε σε αλίευση, πόντιση αλιευτικών εργαλείων, ανάσυρση, μεταφόρτωση, μεταφορά, σύρση, μετάβαση,
αγκυροβολία ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες (να προσδιορισθούν αναλυτικά) συμπεριλαμβανομένων της
ημερομηνίας, της ώρας, του στίγματος, της κατεύθυνσης και της ταχύτητας του σκάφους για καθεμία εκ των δραστη
ριοτήτων.

7.

Μέσο διόπτευσης ή εντοπισμού: να περιγραφεί λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο επετεύχθη η διόπτευση ή ο εντοπισμός,
π.χ. οπτική, VMS, ραντάρ, ασύρματη επικοινωνία ή άλλο μέσο (να προσδιοριστεί λεπτομερώς).

8.

Επαφή με το σκάφος: να δηλωθεί αν επετεύχθη επαφή (ΝΑΙ/ΟΧΙ) και το μέσο επικοινωνίας (ασύρματο ή άλλο, να προσδιο
ριστεί λεπτομερώς).

9.

Λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά την επικοινωνία: να συνοψίσετε τυχόν επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε με το σκάφος,
με αναφορά του ονόματος, της εθνικότητας, του στίγματος που δήλωσε(-αν) το (τα) άτομο(-α) επί του διοπτευθέντος/
εντοπισθέντος σκάφους με το (τα) οποίο(-α) πραγματοποιήθηκε η επαφή.

10. Καταγραφή διόπτευσης ή εντοπισμού: να αναφέρετε αν η διόπτευση ή ο εντοπισμός πραγματοποιήθηκε μέσω φωτογραφίας,
βίντεο, ακουστικής καταγραφής ή έγγραφης αναφοράς.
11. Παρατηρήσεις: να αναφέρετε τυχόν άλλες παρατηρήσεις.
12. Συνημμένα: επισυνάπτεται φωτογραφία ή σκαρίφημα του σκάφους, εάν διατίθεται (να σχεδιάσετε την πλαγία όψη του
σκάφους, με αναφορά τυχόν διακριτικών χαρακτηριστικών, καταρτιών και σήμανσης που θα μπορούσαν να χρησιμο
ποιηθούν για ταυτοποίηση).
Λεπτομερείς οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη συμπλήρωση των εκθέσεων, διατίθενται στη σελίδα του κεντρικού
μητρώου δεδομένων (Master Data Register) του δικτυακού τόπου της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κανόνες για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εκθέσεων επιτήρησης:
Για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εκθέσεων επιτήρησης, το αρχείο διάταξης XML διατίθεται στη σελίδα του κεντρικού μητρώου
δεδομένων (Master Data Register) στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα έγγραφα εφαρμογής που
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή διατίθενται επίσης στον εν λόγω δικτυακό τόπο.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVI
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

Όνομα
Ορισθείς από (αρμόδια αρχή)
Υπηρετών στην (αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται)
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Είδος
Κράτος σημαίας
Όνομα
Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου
Εξωτερικό αναγνωριστικό
IRCS
Αριθμός IMO (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός)
Ισχύς πρόωσης κινητήρα
Συνολικό μήκος

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1.
2.
3.

ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

1.
2.
3.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αριθμός αναφοράς αλιευτικής δραστηριότητας (κατά
περίπτωση)
Ημερομηνία
Τύπος χρησιμοποιούμενου εργαλείου
Διαστάσεις
Μέγεθος ματιών
Εγκατεστημένα προσαρτήματα
Ώρα έναρξης της αλιευτικής δραστηριότητας
Ώρα λήξης της αλιευτικής δραστηριότητας
Στίγμα κατά την έναρξη της αλιευτικής δραστηριότητας
Βάθος κατά την έναρξη
Βάθος κατά τη λήξη της αλιευτικής δραστηριότητας
Στίγμα κατά τη λήξη της αλιευτικής δραστηριότητας

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

Εκτιμώμενες ποσότητες
κάθε είδους σε kg ισοδύ
ναμου βάρους ζωντανών
αλιευμάτων

Είδος

Ελάχιστο μέγεθος αναφο
ράς διατήρησης
Κάτω του ελάχιστου με
γέθους αναφοράς διατή
ρησης

Ελάχιστο μέγεθος αναφο
Εκτιμώμενες ποσότητες
στοχευόμενων ειδών σε kg ράς διατήρησης
ισοδύναμου βάρους ζωντα
νών αλιευμάτων
Κάτω του ελάχιστου με
γέθους αναφοράς διατή
ρησης
Εκτιμώμενες ποσότητες
Ελάχιστο μέγεθος αναφο
στοχευόμενων ειδών σε kg ράς διατήρησης
ισοδύναμου βάρους ζωντα
νών αλιευμάτων
Κάτω του ελάχιστου με
γέθους αναφοράς διατή
ρησης
Εκτιμώμενο συνολικό βά
Ελάχιστο μέγεθος αναφο
ρος σε kg ισοδύναμου βά ράς διατήρησης
ρους ζωντανών αλιευμάτων
Κάτω του ελάχιστου με
γέθους αναφοράς διατή
ρησης

Διατηρήθηκαν

Απορρίφθηκαν
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVII
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εκθέσεων επιθεώρησης:
Να υποβάλετε κατά το δυνατόν πληρέστερες πληροφορίες Οι πληροφορίες συμπληρώνονται ανάλογα με την περίπτωση και τη
διαθεσιμότητα. Λεπτομερείς οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη συμπλήρωση των εκθέσεων διατίθενται στη σελίδα του
κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) του δικτυακού τόπου της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κανόνες για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εκθέσεων επιθεώρησης:
Για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εκθέσεων επιθεώρησης, το αρχείο διάταξης XML επιθεώρησης διατίθεται στη σελίδα του
κεντρικού μητρώου δεδομένων (Master Data Register) στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα
έγγραφα εφαρμογής που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή διατίθενται επίσης στον εν λόγω δικτυακό τόπο.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

1.

Στοιχεία έκθεσης επιθεώρησης (*)

2.

Κράτος μέλος και επιθεωρούσα αρχή (*)

3.

Σκάφος επιθεώρησης (σημαία, όνομα και εξωτερικός αριθμός νηολόγησης) (*)

4.

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (*)

5.

Ημερομηνία επιθεώρησης (έναρξη) (*)

6.

Ώρα επιθεώρησης (έναρξη) (*)

7.

Ημερομηνία επιθεώρησης (λήξη) (*)

8.

Ώρα επιθεώρησης (λήξη) (*)

9.

Στίγμα του σκάφους επιθεώρησης (γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος) (*)

10. Τοποθεσία του σκάφους επιθεώρησης (λεπτομερής αλιευτική ζώνη) (*)
11. Υπεύθυνος επιθεωρητής (*)
12. Εθνικότητα
13. Επιθεωρητής 2 (*)
14. Εθνικότητα
15. Στοιχεία στοχευόμενου αλιευτικού σκάφους (όνομα, εξωτερικός αριθμός νηολόγησης, σημαία) (*)
16. Στίγμα και τοποθεσία του αλιευτικού σκάφους σε περίπτωση που διαφέρουν από τα αντίστοιχα του σκάφους επιθεώρησης
(γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, λεπτομερής αλιευτική ζώνη) (*)
17. Τύπος σκάφους (*)
18. Πιστοποιητικό νηολογίου (*)
19. Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (*)
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20. Αριθμός ΙΜΟ (*)
21. Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου (*)
22. Στοιχεία πλοιοκτήτη (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
23. Στοιχεία ναυλωτή (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
24. Στοιχεία πράκτορα (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
25. Στοιχεία πλοιάρχου (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
26. Κλήση ασυρμάτου πριν από την επιβίβαση
27. Συμπλήρωση ημερολογίου αλιείας πριν από την επιθεώρηση
28. Κλίμακα επιβίβασης (*)
29. Ταυτοποίηση επιθεωρητών
30. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*)
31. Επιθεώρηση εγγράφων και αδειών (*)
32. Πιστοποιητικό νηολογίου (*)
33. Έλεγχος ισχύος πρόωσης κινητήρα
34. Στοιχεία αλιευτικής άδειας (*)
35. Λεπτομερή στοιχεία άδειας αλίευσης (*)
36. VMS σε λειτουργία (*)
37. Ηλεκτρονική παρακολούθηση εξ αποστάσεως σε λειτουργία (*)
38. Αριθμός(-οί) φύλλου(-ων) ημερολογίου αλιείας σε έντυπη μορφή (*)
39. Στοιχεία ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (*)
40. Στοιχεία προαναγγελίας (*)
41. Σκοπός αναγγελίας (*)
42. Πιστοποιητικό αποθήκευσης ιχθύων
43. Σχέδιο στοιβασίας
44. Πίνακες στάθμης για ψυχόμενες δεξαμενές θαλάσσιου ύδατος
45. Πιστοποιητικό συστημάτων ζύγισης επί του σκάφους
46. Ιδιότητα μέλους σε οργάνωση παραγωγών
47. Στοιχεία τελευταίου κατάπλου σε λιμένα (λιμένας, κράτος και ημερομηνία) (*)
48. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*)
49. Επιθεώρηση αλιευμάτων (*)
50. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων επί του σκάφους (είδη, ποσότητες σε ισοδύναμο βάρος ζωντανών αλιευμάτων, μεταξύ
άλλων και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, περιοχή αλίευσης) (*)
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51. Περιθώριο ανοχής ανά είδος (*)
52. Χωριστή καταχώριση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού (*)
53. Χωριστή στοιβασία για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε πολυετή σχέδια (*)
54. Χωριστή στοιβασία για τα αλιεύματα μεγέθους μικρότερου του κανονικού (*)
55. Έλεγχος ζύγισης, μέτρηση κιβωτίων/εμπορευματοκιβωτίων, πίνακες στάθμης ή δειγματοληψία
56. Καταχώριση στοιχείων απορρίψεων (είδη, ποσότητες) (*)
57. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*)
58. Επιθεώρηση εργαλείων (*)
59. Λεπτομερή στοιχεία εργαλείων (τύπος) (*)
60. Λεπτομερή στοιχεία προσαρτήματος(-ων) ή συσκευής(-ών) διχτυών (τύπος) (*)
61. Λεπτομερή στοιχεία μεγέθους ή διαστάσεων ματιών (*)
62. Λεπτομερή στοιχεία νήματος (τύπος, πάχος) (*)
63. Σήμανση εργαλείων
64. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*)
65. Παρατηρήσεις επιθεωρητή (*)
66. Παρατηρήσεις πλοιάρχου (*)
67. Ληφθέν(τα) μέτρο(-α) (*)
68. Υπογραφή επιθεωρητή (*)
69. Υπογραφή πλοιάρχου (*)
(*) Υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται και να καταγράφονται στη βάση δεδομένων σύμφωνα με το
άρθρο 118 του παρόντος κανονισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ(-ΩΝ) ΣΚΑΦΟΥΣ(-ΩΝ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ

1.

Στοιχεία έκθεσης επιθεώρησης (*)

2.

Κράτος μέλος και επιθεωρούσα αρχή (*)

3.

Σκάφος επιθεώρησης (σημαία, όνομα και εξωτερικός αριθμός νηολόγησης) (*)

4.

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (*)

5.

Ημερομηνία επιθεώρησης (έναρξη) (*)

6.

Ώρα επιθεώρησης (έναρξη) (*)

7.

Ημερομηνία επιθεώρησης (λήξη) (*)

8.

Ώρα επιθεώρησης (λήξη) (*)

9.

Στίγμα του σκάφους επιθεώρησης (γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος) (*)

10. Τοποθεσία του σκάφους επιθεώρησης (λεπτομερής αλιευτική ζώνη) (*)
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11. Τοποθεσία λιμένα (**)
12. Καθορισμένος λιμένας (*)
13. Υπεύθυνος επιθεωρητής (*)
14. Εθνικότητα
15. Επιθεωρητής 2 (*)
16. Εθνικότητα
17. Στοιχεία παραδίδοντος αλιευτικού σκάφους (όνομα, εξωτερικός αριθμός νηολόγησης, σημαία) (*)
18. Στίγμα και τοποθεσία του σκάφους (γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, λεπτομερής αλιευτική ζώνη) (*)
19. Τύπος σκάφους (*)
20. Πιστοποιητικό νηολογίου (*)
21. Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (*)
22. Αριθμός ΙΜΟ (*)
23. Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου (*)
24. Στοιχεία πλοιοκτήτη (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
25. Στοιχεία ναυλωτή (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
26. Στοιχεία πράκτορα (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
27. Στοιχεία πλοιάρχου (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
28. Έλεγχος VMS πριν από την επιβίβαση
29. Συμπλήρωση ημερολογίου αλιείας πριν από τη μεταφόρτωση (*)
30. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*)
31. Επιθεώρηση εγγράφων και αδειών (*)
32. Πιστοποιητικό νηολογίου (*)
33. Στοιχεία αλιευτικής άδειας (*)
34. Λεπτομερή στοιχεία άδειας αλίευσης (*)
35. Λεπτομερή στοιχεία άδειας μεταφόρτωσης (*)
36. VMS σε λειτουργία
37. Αριθμός(-οί) φύλλου(-ων) ημερολογίου αλιείας σε έντυπη μορφή (*)
38. Στοιχεία ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (*)
39. Στοιχεία προαναγγελίας (*)
40. Σκοπός προαναγγελίας (συμπεριλαμβανομένου καθεστώτος ΠΛΑ αλιείας) (*)
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41. Στοιχεία τελευταίου κατάπλου σε λιμένα (λιμένας, κράτος και ημερομηνία) (**)
42. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*)
43. Επιθεώρηση αλιευμάτων (*)
44. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων επί του σκάφους (πριν από τη μεταφόρτωση) (είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ
άλλων και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης) (*)
45. Περιθώριο ανοχής ανά είδος (*)
46. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων που μεταφορτώθηκαν (είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων και στην
περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης) (*)
47. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*)
48. Στοιχεία παραλαμβάνοντος αλιευτικού σκάφους (όνομα, εξωτερικός αριθμός νηολόγησης, σημαία) (*)
49. Στίγμα και τοποθεσία του σκάφους (γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, λεπτομερής αλιευτική ζώνη) (*)
50. Τύπος σκάφους (*)
51. Πιστοποιητικό νηολογίου (*)
52. Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (*)
53. Αριθμός ΙΜΟ (*)
54. Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου (*)
55. Στοιχεία πλοιοκτήτη (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
56. Στοιχεία ναυλωτή (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
57. Στοιχεία πράκτορα (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
58. Στοιχεία πλοιάρχου (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
59. Έλεγχος VMS πριν από την επιβίβαση
60. Συμπλήρωση ημερολογίου αλιείας πριν από τη μεταφόρτωση (*)
61. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*)
62. Επιθεώρηση εγγράφων και αδειών (*)
63. Πιστοποιητικό νηολογίου (*)
64. Στοιχεία αλιευτικής άδειας (*)
65. VMS σε λειτουργία
66. Αριθμός(-οί) φύλλου(-ων) ημερολογίου αλιείας σε έντυπη μορφή (*)
67. Στοιχεία ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (*)
68. Στοιχεία προαναγγελίας (*)
69. Σκοπός προαναγγελίας (*)
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70. Στοιχεία τελευταίου κατάπλου σε λιμένα (λιμένας, κράτος και ημερομηνία) (**)
71. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*)
72. Επιθεώρηση αλιευμάτων (*)
73. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων επί του σκάφους (πριν από τη μεταφόρτωση) (είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ
άλλων και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης) (*)
74. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων που παρελήφθησαν (είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων και στην
περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης) (*)
75. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*)
76. Παρατηρήσεις επιθεωρητή (*)
77. Παρατηρήσεις πλοιάρχου(-ων) (*)
78. Ληφθέν(τα) μέτρο(-α) (*)
79. Υπογραφή επιθεωρητή (*)
80. Υπογραφή πλοιάρχου(-ων) (*)
(*) Υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται και να καταγράφονται στη βάση δεδομένων σύμφωνα με το
άρθρο 118 του παρόντος κανονισμού
(**) Συμπληρωματικές πληροφορίες για την επιθεώρηση ελέγχου από το κράτος λιμένα
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΑ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ

1.

Στοιχεία έκθεσης επιθεώρησης (*)

2.

Κράτος μέλος και επιθεωρούσα αρχή (*) (**)

3.

Ημερομηνία επιθεώρησης (έναρξη επιθεώρησης) (*) (**)

4.

Ώρα επιθεώρησης (έναρξη επιθεώρησης) (*) (**)

5.

Ημερομηνία επιθεώρησης (λήξη επιθεώρησης) (*) (**)

6.

Ώρα επιθεώρησης (λήξη επιθεώρησης) (*) (**)

7.

Τοποθεσία λιμένα (*) (**)

8.

Καθορισμένος λιμένας (*) (**)

9.

Υπεύθυνος επιθεωρητής (*)

10. Εθνικότητα
11. Επιθεωρητής 2 (*)
12. Εθνικότητα
13. Στοιχεία στοχευόμενου αλιευτικού σκάφους (όνομα, εξωτερικός αριθμός νηολόγησης, σημαία) (*) (**)
14. Τύπος σκάφους (*) (**)
15. Πιστοποιητικό νηολογίου (*) (**)
16. Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (*) (**)
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17. Αριθμός ΙΜΟ (*) (**)
18. Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου (*)
19. Στοιχεία πλοιοκτήτη (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*) (**)
20. Στοιχεία πραγματικού δικαιούχου (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*) (**)
21. Στοιχεία ναυλωτή (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
22. Στοιχεία πράκτορα (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
23. Στοιχεία πλοιάρχου (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
24. Έλεγχος VMS πριν από την άφιξη για εκφόρτωση (*) (**)
25. Συμπλήρωση ημερολογίου αλιείας πριν από την άφιξη
26. Ταυτοποίηση επιθεωρητών
27. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*) (**)
28. Επιθεώρηση εγγράφων και αδειών (*) (**)
29. Πιστοποιητικό νηολογίου (*)
30. Στοιχεία αλιευτικής άδειας (*) (**)
31. Λεπτομερή στοιχεία άδειας αλίευσης (*) (**)
32. Λεπτομερή στοιχεία άδειας πρόσβασης στον λιμένα και εκφόρτωσης (*) (**)
33. Αριθμός(-οί) φύλλου(-ων) ημερολογίου αλιείας σε έντυπη μορφή (*)
34. Στοιχεία ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (*)
35. Στοιχεία προαναγγελίας (*) (**)
36. Σκοπός προαναγγελίας (συμπεριλαμβανομένου καθεστώτος ΠΛΑ αλιείας) (*) (**)
37. Πιστοποιητικό αποθήκευσης ιχθύων
38. Σχέδιο στοιβασίας
39. Πίνακες στάθμης για ψυχόμενες δεξαμενές θαλάσσιου ύδατος
40. Πιστοποιητικό συστημάτων ζύγισης επί του σκάφους
41. Ιδιότητα μέλους σε οργάνωση παραγωγών
42. Στοιχεία τελευταίου κατάπλου σε λιμένα (ημερομηνία, κράτος και λιμένας) (*) (**)
43. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*) (**)
44. Επιθεώρηση αλιευμάτων (*) (**)
45. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων επί του σκάφους (είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση
αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης) (*) (**)
46. Περιθώριο ανοχής ανά είδος (*)
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47. Χωριστή καταχώριση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού (*)
48. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων που εκφορτώθηκαν (είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων και στην
περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης) (*) (**)
49. Έλεγχος ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης (*)
50. Επισήμανση
51. Έλεγχος ζύγισης, μέτρηση κιβωτίων/εμπορευματοκιβωτίων ή δειγματοληψία κατά την εκφόρτωση
52. Έλεγχος χώρου αποθήκευσης ιχθύων μετά την εκφόρτωση
53. Ζύγιση αλιευμάτων κατά την εκφόρτωση
54. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*) (**)
55. Στοιχεία μεταφόρτωσης για αλιεύματα που παρελήφθησαν από άλλο(-α) αλιευτικό(-ά) σκάφος(-η) (*) (**)
56. Στοιχεία παραδίδοντος(-ων) αλιευτικού(-ών) σκάφους(-ών) (όνομα, εξωτερικός αριθμός νηολόγησης, διεθνές διακριτικό
κλήσεως ασυρμάτου, αριθμός IMO, αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου, σημαία) (*) (**)
57. Λεπτομερή στοιχεία δήλωσης μεταφόρτωσης (*) (**)
58. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων που μεταφορτώθηκαν (είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων και στην
περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης) (*) (**)
59. Άλλα δικαιολογητικά έγγραφα αλιευμάτων (πιστοποιητικά αλιευμάτων) (*) (**)
60. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*) (**)
61. Επιθεώρηση εργαλείων (*) (**)
62. Λεπτομερή στοιχεία εργαλείων (τύπος) (*) (**)
63. Λεπτομερή στοιχεία προσαρτήματος(-ων) ή συσκευής(-ών) διχτυών (τύπος) (*) (**)
64. Λεπτομερή στοιχεία μεγέθους ή διαστάσεων ματιών (*) (**)
65. Λεπτομερή στοιχεία νήματος (τύπος, πάχος) (*) (**)
66. Σήμανση εργαλείων
67. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*) (**)
68. Κατάσταση αλιευτικού σκάφους σε περιοχή(-ές) ΠΟΔΑ όπου έχει διεξαχθεί η αλιεία ή οι σχετικές με την αλιεία
δραστηριότητες [μεταξύ άλλων σε τυχόν κατάλογο αλιευτικών σκαφών που ασκούν παράνομη, λαθραία και
άναρχη αλιεία (ΠΛΑ)] (*) (**)
69. Παρατηρήσεις επιθεωρητή (*)
70. Παρατηρήσεις πλοιάρχου (*) (**)
71. Ληφθέν(τα) μέτρο(-α) (*)
72. Υπογραφή επιθεωρητή (*) (**)
73. Υπογραφή πλοιάρχου (*) (**)
(*) Υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται και να καταγράφονται στη βάση δεδομένων σύμφωνα με το
άρθρο 118 του παρόντος κανονισμού
(**) Συμπληρωματικές πληροφορίες για την επιθεώρηση ελέγχου από το κράτος λιμένα
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.

Στοιχεία έκθεσης επιθεώρησης (*)

2.

Κράτος μέλος και επιθεωρούσα αρχή (*)

3.

Ημερομηνία επιθεώρησης (έναρξη επιθεώρησης) (*)

4.

Ώρα επιθεώρησης (έναρξη επιθεώρησης) (*)

5.

Ημερομηνία επιθεώρησης (λήξη επιθεώρησης) (*)

6.

Ώρα επιθεώρησης (λήξη επιθεώρησης) (*)

7.

Τοποθεσία λιμένα (*)

8.

Υπεύθυνος επιθεωρητής (*)

9.

Εθνικότητα

10. Επιθεωρητής 2 (*)
11. Εθνικότητα
12. Ταυτοποίηση επιθεωρητών
13. Στοιχεία αγοράς ή εγκαταστάσεων υπό επιθεώρηση (όνομα και διεύθυνση) (*)
14. Στοιχεία ιδιοκτήτη (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
15. Στοιχεία εκπροσώπου του ιδιοκτήτη (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
16. Λεπτομερή στοιχεία αλιευτικών προϊόντων που επιθεωρήθηκαν [είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ
άλλων και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης,
ταυτοποίηση σκάφους(-ών) προέλευσης] (*)
17. Στοιχεία εγκεκριμένου αγοραστή, εγκεκριμένης ιχθυόσκαλας ή άλλων οργανισμών ή προσώπων υπεύθυνων για την πρώτη
εμπορία αλιευτικών προϊόντων (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
18. Έλεγχος ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης (*)
19. Επισήμανση για σκοπούς ιχνηλασιμότητας (*)
20. Κοινές προδιαγραφές εμπορίας (*)
21. Κατηγορίες μεγέθους
22. Κατηγορίες νωπότητας
23. Επιθεωρηθέντα αλιευτικά προϊόντα που υπόκεινται στον μηχανισμό αποθεματοποίησης
24. Αλιευτικά προϊόντα τα οποία ζυγίστηκαν πριν από την πώληση
25. Βαθμονομημένα και σφραγισμένα συστήματα ζύγισης
26. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*)
27. Επιθεώρηση εγγράφων που σχετίζονται με επιθεωρηθέντα αλιευτικά προϊόντα (*)
28. Λεπτομερή στοιχεία δήλωσης εκφόρτωσης
29. Λεπτομερή στοιχεία δήλωσης ανάληψης
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30. Λεπτομερή στοιχεία παραστατικών μεταφοράς
31. Λεπτομερή στοιχεία τιμολογίων προμηθευτών και δελτίων πώλησης
32. Λεπτομερή στοιχεία αλιευμάτων παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας
33. Στοιχεία εισαγωγέα (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση)
34. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*)
35. Παρατηρήσεις επιθεωρητή (*)
36. Παρατηρήσεις φορέα εκμετάλλευσης (*)
37. Ληφθέν(τα) μέτρο(-α) (*)
38. Υπογραφή επιθεωρητή (*)
39. Υπογραφή φορέα εκμετάλλευσης (*)
(*) Υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται και να καταγράφονται στη βάση δεδομένων σύμφωνα με το
άρθρο 118 του παρόντος κανονισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1.

Στοιχεία έκθεσης επιθεώρησης (*)

2.

Κράτος μέλος και επιθεωρούσα αρχή (*)

3.

Ημερομηνία επιθεώρησης (έναρξη) (*)

4.

Ώρα επιθεώρησης (έναρξη) (*)

5.

Ημερομηνία επιθεώρησης (λήξη) (*)

6.

Ώρα επιθεώρησης (λήξη) (*)

7.

Τοποθεσία επιθεώρησης (διεύθυνση) (*)

8.

Υπεύθυνος επιθεωρητής (*)

9.

Εθνικότητα

10. Επιθεωρητής 2 (*)
11. Εθνικότητα
12. Ταυτοποίηση επιθεωρητών
13. Στοιχεία στοχευόμενου οχήματος (τύπος και εθνικότητα) (*)
14. Αναγνωριστικό ρυμουλκού (αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας) (*)
15. Αναγνωριστικό ρυμουλκουμένου (αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας) (*)
16. Στοιχεία ιδιοκτήτη (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
17. Στοιχεία οδηγού (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
18. Επιθεώρηση εγγράφων που σχετίζονται με αλιευτικά προϊόντα (*)
19. Αλιευτικά προϊόντα που ζυγίστηκαν πριν από τη μεταφορά [είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων
και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης,
ταυτοποίηση σκάφους(-ών) προέλευσης] (*)
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20. Προορισμός οχήματος (*)
21. Λεπτομερή στοιχεία παραστατικών μεταφοράς
22. Ηλεκτρονική διαβίβαση του παραστατικού μεταφοράς στο κράτος μέλος σημαίας
23. Επισύναψη ημερολογίου αλιείας του σκάφους προέλευσης στο παραστατικό μεταφοράς
24. Ηλεκτρονική διαβίβαση του ημερολογίου αλιείας του σκάφους προέλευσης στο κράτος μέλος σημαίας
25. Επισύναψη άλλου εγγράφου αλιευμάτων στο παραστατικό μεταφοράς (πιστοποιητικό αλιευμάτων)
26. Παραλαβή παραστατικού μεταφοράς από το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή εμπορίας πριν από την άφιξη
27. Λεπτομερή στοιχεία δήλωσης εκφόρτωσης
28. Λεπτομερή στοιχεία δήλωσης ανάληψης
29. Αντιπαραβολή της δήλωσης ανάληψης με τη δήλωση εκφόρτωσης
30. Λεπτομερή στοιχεία δελτίου πώλησης ή τιμολογίων
31. Επισήμανση για σκοπούς ιχνηλασιμότητας
32. Ζύγιση δείγματος κιβωτίων/εμπορευματοκιβωτίων
33. Βαθμονομημένα και σφραγισμένα συστήματα ζύγισης
34. Μητρώο ζύγισης
35. Σφράγιση οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου
36. Αναγραφή των στοιχείων της σφραγίδας στο παραστατικό μεταφοράς
37. Επιθεωρούσα αρχή που τοποθέτησε τις σφραγίδες (*)
38. Κατάσταση των σφραγίδων (*)
39. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*)
40. Αλιευτικά προϊόντα που μεταφέρθηκαν πριν από τη ζύγιση [είδη, ποσότητες σε βάρος προϊόντος, μεταξύ άλλων
και στην περίπτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού, παρουσίαση, περιοχή αλίευσης,
ταυτοποίηση σκάφους(-ών) προέλευσης] (*)
41. Προορισμός οχήματος (*)
42. Λεπτομερή στοιχεία παραστατικών μεταφοράς
43. Ηλεκτρονική διαβίβαση του παραστατικού μεταφοράς στο κράτος μέλος σημαίας
44. Επισύναψη ημερολογίου αλιείας του σκάφους προέλευσης στο παραστατικό μεταφοράς
45. Ηλεκτρονική διαβίβαση του ημερολογίου αλιείας του σκάφους προέλευσης στο κράτος μέλος σημαίας
46. Παραλαβή παραστατικού μεταφοράς από το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή εμπορίας πριν από την άφιξη
47. Λεπτομερή στοιχεία δήλωσης εκφόρτωσης
48. Ζύγιση αλιευτικών προϊόντων με παρατηρητή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους κατά την άφιξη στον προορισμό
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49. Στοιχεία εγκεκριμένου αγοραστή, εγκεκριμένης ιχθυόσκαλας ή άλλων οργανισμών ή προσώπων υπεύθυνων για την πρώτη
εμπορία αλιευτικών προϊόντων (όνομα, εθνικότητα και διεύθυνση) (*)
50. Σφράγιση οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου
51. Αναγραφή των στοιχείων της σφραγίδας στο παραστατικό μεταφοράς
52. Επιθεωρούσα αρχή που τοποθέτησε τις σφραγίδες (*)
53. Κατάσταση των σφραγίδων (*)
54. Παραβάσεις ή παρατηρήσεις (*)
55. Παρατηρήσεις επιθεωρητή (*)
56. Παρατηρήσεις μεταφορέα (*)
57. Ληφθέν(τα) μέτρο(-α) (*)
58. Υπογραφή επιθεωρητή (*)
59. Υπογραφή μεταφορέα (*)
(*) Υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται και να καταγράφονται στη βάση δεδομένων σύμφωνα με το
άρθρο 118 του παρόντος κανονισμού»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXX
ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Αριθ.

Σοβαρή παράβαση

Βαθμοί

1

Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων καταχώρισης και υποβολής έκθεσης για αλιεύματα ή
δεδομένα σχετικά με αλιεύματα, όπου συμπεριλαμβάνονται τα δεδομένα που πρέπει να
διαβιβάζονται μέσω δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης σκαφών

3

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1
στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]
2

Χρήση απαγορευμένου ή μη σύμφωνου προς τις διατάξεις εργαλείου σύμφωνα με την
ενωσιακή νομοθεσία

4

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1
στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]
3

Παραποίηση ή απόκρυψη σημάνσεων, ταυτότητας ή νηολόγησης

5

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1
στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]
4

Παραποίηση, αλλοίωση ή εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν έρευνα

5

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1
στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]
5

Διατήρηση επί του σκάφους, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότε
ρου του κανονικού κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή μη εκπλήρωση των υπο
χρεώσεων εκφόρτωσης αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού

5

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1
στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]
6

Διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή περιφερειακής οργάνωσης διαχείρι
σης της αλιείας κατά τρόπο μη σύμφωνο με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της εν
λόγω οργάνωσης ή κατά τρόπο που παραβαίνει τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της
εν λόγω οργάνωσης

5

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1
στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ια) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]
7

Αλίευση χωρίς ισχύουσα άδεια, άδεια αλίευσης ή έγκριση εκδοθείσα από το κράτος ση
μαίας ή από το οικείο παράκτιο κράτος

7

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1
στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]
8

Αλίευση σε απαγορευμένη περιοχή ή σε απαγορευμένη περίοδο, χωρίς ποσόστωση ή μετά
την επίτευξη ποσόστωσης ή πέραν απαγορευμένου βάθους

6

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1
στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]
9

Αλιεία που έχει ως στόχο απόθεμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο αναστολής αλίευσης ή
για το οποίο έχει απαγορευθεί η αλιεία
[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1
στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]

7
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Αριθ.

Σοβαρή παράβαση

Βαθμοί

10

Παρακώλυση του έργου υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το οποίο
συνίσταται στην επιθεώρηση της συμμόρφωσης προς τα ισχύοντα μέτρα διατήρησης και
διαχείρισης, ή του έργου παρατηρητών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το οποίο
συνίσταται στον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης

7

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1
στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]
11

Μεταφόρτωση ή συμμετοχή σε κοινές αλιευτικές δραστηριότητες με αλιευτικά σκάφη τα
οποία διαπιστώθηκε ότι έχουν συμμετάσχει σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία βά
σει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, ιδίως εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στον
κατάλογο σκαφών ΠΛΑ της Ένωσης ή στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ μιας περιφερειακής
οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας, ή στήριξη και επανεφοδιασμός των εν λόγω σκαφών

7

[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1
στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]
12

Χρήση αλιευτικού σκάφους χωρίς εθνικότητα, το οποίο επομένως είναι πλοίο άνευ εθνι
κότητας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο
[άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού ελέγχου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 παράγραφος 1
στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]

7»

