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L 125/1

I
(ΠρÀξεισ για την ισχυ των οποÝων απαιτεÝται δηµοσÝευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 850/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 30ησ ΜαρτÝου 1998
για τη διατηρηση των αλιευτικων πÞρων µεσω τεχνικων µετρων προστασÝασ των νεαρων
θαλÀσσιων οργανισµων

τρων διατηρησησ, σε κοινοτικη κλÝµακα, ετσι ωστε
κÀθε κρÀτοσ µελοσ να δυναται να ρυθµÝζει τισ αλιευτικεσ του δραστηριÞτητεσ στα θαλÀσσια υδατα που
εµπÝπτουν στη δικαιοδοσÝα η την κυριαρχÝα του¯

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 43,

(4)

Þτι απαιτεÝται ισορροπÝα µεταξυ τησ προσαρµογησ
των τεχνικων διατηρησησ στην ποικιλοµορφÝα των
αλιευτικων µεθÞδων και τησ ανÀγκησ για οµοιογενεÝσ και ευχρηστουσ κανÞνεσ¯

(5)

Þτι το Àρθρο 130 Ρ παρÀγραφοσ 2 τησ συνθηκησ
θεσπÝζει την αρχη Þτι Þλα τα κοινοτικÀ µετρα πρεπει
να περιλαµβÀνουν απαιτησεισ για την προστασÝα
του περιβÀλλοντοσ µε Àξονα, ιδÝωσ, την αρχη τησ
προφυλαξησ και τησ προληπτικησ δρÀσησ¯

(6)

Þτι η απÞρριψη αλιευµÀτων στη θÀλασσα θα πρεπει
να περιοριστεÝ Þσο το δυνατÞν περισσÞτερο¯

(7)

Þτι θα πρεπει να προβλεφθεÝ η προστασÝα των
ζωνων αναπαραγωγησ των ειδων, λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ συγκεκριµενεσ βιολογικεσ συνθηκεσ στισ διÀφορεσ ζωνεσ¯

(8)

Þτι µε την οδηγÝα 92/43/ΕΟΚ (5) το Συµβουλιο θεσπÝζει µετρα για τη διατηρηση των φυσικων οικοτÞπων καθωσ και τησ Àγριασ πανÝδασ και χλωρÝδασ¯
Þτι ο κατÀλογοσ των θαλÀσσιων οργανισµων περιλαµβÀνει ονÞµατα ειδων που προστατευονται απÞ
τισ απαιτησεισ τησ εν λÞγω οδηγÝασ¯

(9)

Þτι, στισ 25 ΟκτωβρÝου 1996, το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο εξεδωσε ψηφισµα σχετικÀ µε την ΑνακοÝνωση τησ Επιτροπησ για την εφαρµογη τεχνικων µετρων στην κοινη αλιευτικη πολιτικη¯

την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου (2),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (3),
Εκτιµωντασ:
(1)

(2)

Þτι ο κανονισµÞσ (ΕΚ) αριθ. 894/97 (4), αποτελεÝ
κωδικοποιηµενη εκδοση του κανονισµου (ΕΟΚ)
αριθ. 3094/86 για τη θεσπιση ορισµενων τεχνικων
µετρων διατηρησησ των αλιευτικων πÞρων, που εχει
επανειληµµενα και ουσιαστικÀ τροποποιηθεÝ¯
Þτι η πεÝρα απÞ την εφαρµογη του κανονισµου
(ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 κατεστησε φανερεσ ορισµενεσ
ελλεÝψεισ οι οποÝεσ οδηγουν σε προβληµατα εφαρµογησ και εκτελεσησ και πρεπει να αντιµετωπιστουν µε
τη µεÝωση του αριθµου ορισµενων προδιαγραφων
που αφορουν τα µεγεθη των µατιων των διχτυων, µε
την κατÀργηση τησ εννοιασ των προστατευοµενων
ειδων και µε τον περιορισµÞ του αριθµου των διαφÞρων µεγεθων µατιων επÝ του σκÀφουσ¯ Þτι, εποµενωσ, εÝναι σκÞπιµο να αντικατασταθεÝ ο κανονισµÞσ
(ΕΚ) 894/97 απÞ ενα νεο κεÝµενο µε εξαÝρεση τα
Àρθρα 11, 18, 19 και 20¯

(3)

Þτι εÝναι απαραÝτητο να καθοριστουν ορισµενεσ
αρχεσ και διαδικασÝεσ για τη θεσπιση τεχνικων µε-

(1) ΕΕ
ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

C 292 τησ 4.10.1996, σ. 1 και
C 245 τησ 12.8.1997, σ. 10.
C 132 τησ 28.4.1997, σ. 235.
C 30 τησ 30.1.1997, σ. 26.
L 132 τησ 23.5.1997, σ. 1.

(5) ΕΕ L 206 τησ 22.7.1992, σ. 7¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ
την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
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(10)

(11)

(12)

(13)
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Þτι για να εξασφαλιστεÝ η προστασÝα των θαλÀσσιων
βιολογικων πÞρων και η ισÞρροπη εκµετÀλλευση
των αλευτικων πÞρων, προσ το συµφερον τÞσο των
αλιεων Þσο και των καταναλωτων, θα πρεπει να
θεσπιστουν τεχνικÀ µετρα διατηρησησ τα οποÝα θα
διευκρινÝζουν, µεταξυ Àλλων, τα µεγεθη µατιων και
των συνδυασµων τουσ που εÝναι ενδεδειγµενα για
την αλÝευση ορισµενων ειδων, καθωσ και Àλλα
χαρακτηριστικÀ των αλιευτικων εργαλεÝων, και τα
ελÀχιστα µεγεθη των θαλÀσσιων οργανισµων, καθωσ
και περιορισµοÝ των αλιευτικων δραστηριοτητων σε
ορισµενεσ περιοχεσ, χρονικεσ περιÞδουσ και µε ορισµενα αλιευτικÀ εργαλεÝα και εξοπλισµÞ¯
Þτι, µε βÀση τισ επιστηµονικεσ συµβουλεσ, θα πρεπει
να προβλεφθουν διατÀξεισ για την αυξηση των µεγεθων των µατιων σε συρÞµενα αλιευτικÀ εργαλεÝα,
κατÀ την αλÝευση ορισµενων ειδων θαλÀσσιων οργανισµων και για την επιτακτικη χρηση διχτυων µε
τετρÀγωνα µÀτια, δεδοµενου Þτι τουτο δυναται να
διαδραµατÝσει σηµαντικÞ ρÞλο στη µεÝωση των
αλιευµÀτων νεαρων θαλÀσσιων οργανισµων¯
Þτι, προκειµενου να αποφευχθεÝ η χρησιµοποÝηση
διαρκωσ µικρÞτερων µεγεθων µατιων στα σταθερÀ
αλιευτικÀ εργαλεÝα, πρÀγµα που δÝνει αυξηµενα
ποσοστÀ θνησιµÞτητασ για τουσ νεαρουσ ιχθεÝσ των
ειδων-στÞχων των συγκεκριµενων αλιευτικων δραστηριοτητων, πρεπει να καθοριστουν µεγεθη µατιων
για τα σταθερÀ αλιευτικÀ εργαλεÝα¯
Þτι τα εÝδη που συνθετουν τα αλιευµατα και οι
σχετικεσ αλιευτικεσ µεθοδοι διαφερουν µεταξυ γεωγραφικων περιοχων¯ Þτι οι διαφορεσ αυτεσ δικαιολογουν την εφαρµογη διαφορετικων µετρων στισ εν
λÞγω περιοχεσ¯

(14)

Þτι η αλÝευση ορισµενων ειδων που προορÝζονται
για µεταποÝηση σε ιχθυÀλευρα η ελαια δυναται να
πραγµατοποιεÝται µε µικρÀ µεγεθη µατιων, υπÞ τον
Þρο Þτι οι εν λÞγω δραστηριÞτητεσ δεν εχουν αρνητικεσ επιπτωσεισ σε Àλλα εÝδη¯

(15)

Þτι εÝναι αναγκαÝο να ισχυουν ελÀχιστα µεγεθη για
τα διÀφορα εÝδη που αποτελουν το µεγαλυτερο
τµηµα των εκφορτωσεων απÞ κοινοτικÀ σκÀφη,
καθωσ και για εκεÝνα τα εÝδη που επιβιωνουν µετÀ
την απÞρριψη¯

(16)

(17)

(18)

Þτι το ελÀχιστο µεγεθοσ των ειδων θα πρεπει να
ανταποκρÝνεται στην επιλογη του µεγεθουσ των
µατιων που ισχυει για τα εν λÞγω εÝδη¯
Þτι θα πρεπει να καθοριστεÝ ο τρÞποσ µε τον οποÝο
θα πραγµατοποιεÝται η µετρηση του µεγεθουσ των
θαλÀσσιων οργανισµων¯
Þτι για την προστασÝα τησ νεαρησ ρεγγασ, πρεπει να
εγκριθουν διατÀξεισ σχετικÀ µε την αλιεÝα και την
διατηρηση επÝ του σκÀφουσ τησ σαρδελÞρεγγασ¯
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(19)

Þτι, για να ληφθουν υπÞψη οι παραδοσιακεσ αλιευτικεσ µεθοδοι σε ορισµενεσ περιοχεσ, πρεπει να
προβλεφθουν σχετικÀ µε την αλιεÝα και τη διατηρηση επÝ του σκÀφουσ του γaβρου και του τÞνου¯

(20)

Þτι για να εξασφαλισθεÝ ο ελεγχοσ των αλιευτικων
δραστηριοτητων σε ορισµενεσ ζωνεσ απÞ σκÀφη τα
οποÝα θα συµµορφωνονται προσ ειδικουσ Þρουσ, η
πρÞσβαση στισ ζωνεσ αυτεσ θα υπÞκειται σε ειδικεσ
Àδειεσ αλιεÝασ Þπωσ αναφερεται στον κανονισµÞ
(ΕΟΚ) αριθ. 1627/94 του ΣυµβουλÝου, τησ 27ησ ΙουνÝου 1994 για τη θεσπιση των γενικων διατÀξεων για
τισ ειδικεσ Àδειεσ αλιεÝασ (1)¯

(21)

Þτι, η χρησιµοποÝηση κυκλικων διχτυων (γρι-γρι) σε
περιοχεσ Þπου υπÀρχουν κοπÀδια ιχθυων και
θαλÀσσια θηλαστικÀ, ενδεχεται να οδηγησει στην
αλÝευση και τη θανÀτωση των εν λÞγω θηλαστικων¯
Þτι εντουτοισ, Þταν γÝνεται σωστÀ η χρησιµοποÝηση
γρι-γρι αποτελεÝ αποτελεσµατικη µεθοδο αλÝευσησ
µÞνον των επιθυµητων ειδων-στÞχων¯ Þτι πρεπει
συνεπωσ να απαγορευτεÝ η περικυκλωση των θαλÀσσιων θηλαστικων απÞ γρι-γρι¯

(22)

Þτι, προκειµενου να µην παρακωλυεται η επιστηµονικη ερευνα, η τεχνητη ανασυσταση αποθεµÀτων η η
µετοÝκηση, ο παρων κανονισµÞσ δεν θα πρεπει να
εφαρµÞζεται για ενεργειεσ αναγκαÝεσ ωσ εκ τησ
Àσκησησ των προαναφερÞµενων δραστηριοτητων¯

(23)

Þτι ορισµενα µετρα απαραÝτητα στο πλαÝσιο τησ
διατηρησησ, περιλαµβÀνονται στον κανονισµÞ
(ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του ΣυµβουλÝου, τησ 22ασ
ΣεπτεµβρÝου 1986, που ορÝζει τα χαρακτηριστικÀ
των αλιευτικων σκαφων (2), και στον κανονισµÞ
(ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του ΣυµβουλÝου, τησ 12ησ
ΟκτωβρÝου 1993, για τη θεσπιση συστηµατοσ ελεγχου τησ κοινησ αλιευτικησ πολιτικησ (3), και ωσ εκ
τουτου δεν απαιτεÝται να προβλεφθουν εκ νεου¯

(24)

Þτι οσÀκισ απειλεÝται σοβαρÀ η διατηρηση, η Επιτροπη και τα κρÀτη µελη πρεπει να µπορουν να
λαµβÀνουν τα απαραÝτητα προσωρινÀ µετρα¯

(25)

Þτι, δυνανται να διατηρηθουν η να θεσπισθουν επιπρÞσθετα εθνικÀ µετρα αυστηρÀ τοπικου χαρακτη-

(1) ΕΕ L 171 τησ 6.7.1994, σ. 7.
(2) ΕΕ L 274 τησ 25.9.1986, σ. 1¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε
απÞ τον κανονισµÞ (ΕΚ) αριθ. 3259/94 (ΕΕ L 339 τησ
29.12.1994, σ. 11).
(3) ΕΕ L 261 τησ 20.10.1993, σ. 1¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ τον κανονισµÞ (ΕΚ) αριθ. 686/97 (ΕΕ L 102
τησ 19.4.1997, σ. 1).
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ρα, υπÞ τον Þρο να εξετÀζει η Επιτροπη εÀν συµβιβÀζονται µε το κοινοτικÞ δÝκαιο και µε την κοινη
αλιευτικη πολιτικη¯

(26)

Þτι εφÞσον απαιτηθεÝ η θεσπιση λεπτοµερων κανÞνων εφαρµογησ του παρÞντοσ κανονισµου, αυτοÝ
πρεπει να εγκρÝνονται µε τη διαδικασÝα που ορÝζεται
στο Àρθρο 18 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3760/
92 (1),

L 125/3

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Íρθρο 1
Ο παρων κανονισµÞσ, που θεσπÝζει τεχνικÀ µετρα διατηρησησ, εφαρµÞζεται στην αλÝευση και εκφÞρτωση αλιευτικων
πÞρων που απαντωνται στα θαλÀσσια υδατα τα οποÝα
υπÀγονται στην κυριαρχÝα η τη δικαιοδοσÝα των κρατων
µελων και βρÝσκονται σε µια απÞ τισ περιοχεσ που ορÝζονται στο Àρθρο 2, εκτÞσ εÀν προβλεπεται Àλλωσ στα Àρθρα
26 και 33.

ΤΙΤΛΟΣ I
ΟΡΙΣΜΟΙ
Íρθρο 2
1. Για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ κανονισµου ισχυουν οι
ακÞλουθοι ορισµοÝ των θαλασσÝων υδÀτων:
α) Περιοχη 1
Ùλα τα υδατα βÞρεια και δυτικÀ τησ γραµµησ η οποÝα
ξεκινÀ απÞ ενα σηµεÝο ευρισκÞµενο σε γεωγραφικÞ
πλÀτοσ 48°Β και γεωγραφικÞ µηκοσ 18°∆ και εκτεÝνεται
στη συνεχεια βÞρεια µεχρι γεωγραφικου πλÀτουσ 60°Β,
στη συνεχεια ανατολικÀ µεχρι γεωγραφικου µηκουσ
5°∆, στη συνεχεια βÞρεια µεχρι γεωγραφικου πλÀτουσ
60°309B, στη συνεχεια ανατολικÀ µεχρι γεωγραφικου
µηκουσ 4°∆, στη συνεχεια βÞρεια µεχρι γεωγραφικου
πλÀτουσ 64°Β και τελοσ ανατολικÀ µεχρι την ακτη τησ
ΝορβηγÝασ.
β) Περιοχη 2
Ùλα τα υδατα βÞρεια του γεωγραφικου πλÀτουσ 48°Β,
εξαιρουµενων των υδÀτων τησ περιοχησ 1 και των
διαιρεσεων CIEM IIIb, IIIc και IIId.
γ) Περιοχη 3
Ùλα τα υδατα που αντιστοιχουν στισ ζωνεσ CIEM VIII
και IX.
δ) Περιοχη 4
Ùλα τα υδατα που αντιστοιχουν στην ζωνη CIEM X.
ε) Περιοχη 5
Ùλα τα υδατα που βρÝσκονται στο τµηµα του Κεντροανατολικου Ατλαντικου που περιλαµβÀνει τισ διαιρεσεισ 34.1.1, 34.1.2 και 34.1.3 και την επιµερουσ ζωνη
34.2.0 τησ αλιευτικησ ζωνησ 34 τησ περιοχησ CECAF.
στ) Περιοχη 6
Ùλα τα υδατα στα ανοικτÀ του γαλλικου διαµερÝσµατοσ τησ ΓουιÀνασ, τα οποÝα υπÀγονται στην κυριαρχÝα
η τη δικαιοδοσÝα τησ ΓαλλÝασ.

η) Περιοχη 8
Ùλα τα υδατα στα ανοικτÀ του γαλλικου διαµερÝσµατοσ τησ Réunion, τα οποÝα υπÀγονται στην κυριαρχÝα η
τη δικαιοδοσÝα τησ ΓαλλÝασ.
2. Οι γεωγραφικεσ ζωνεσ που ορÝζονται στον παρÞντα
κανονισµÞ µε τα αρχικÀ «CIEM» και «CECAF» εÝναι οι
ορισθεÝσεσ αντιστοÝχωσ απÞ το διεθνεσ συµβουλιο εξερευνησεωσ των θαλασσων και την επιτροπη αλιεÝασ του Κεντροανατολικου Ατλαντικου. Οι ζωνεσ αυτεσ περιγρÀφονται, µε την επιφυλαξη τροποποιησεων, στισ ανακοινωσεισ
τησ Επιτροπησ αριθ. 85/C 335/02 (2) και αριθ. 85/C 347/
05 (3).
3. Οι περιοχεσ που αναφερονται στην παρÀγραφο 1
δυνανται να κατανεµηθουν σε γεωγραφικεσ ζωνεσ, ιδÝωσ µε
βÀση τουσ ορισµουσ που αναφερονται στην παρÀγραφο 2,
συµφωνα µε τη διαδικασÝα που προβλεπεται στο Àρθρο 48.
4. ΥπÞ την επιφυλαξη τησ παραγρÀφου 2, για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ κανονισµου:
— το Kattegat ορÝζεται προσ βορρÀν απÞ τη γραµµη που
ενωνει το φÀρο Skagen µε το φÀρο Tistlarna και στη
συνεχεια εκτεÝνεται µεχρι το πλησιεστερο σηµεÝο τησ
σουηδικησ ακτησ, και προσ νÞτον απÞ τη γραµµη που
ξεκινÀ απÞ το Hasenøre Head µεχρι το Gniben Point,
απÞ το Korshage µεχρι το Spodsbjerg και απÞ το
Gilbjerg Head µεχρι το Kullen,
— το Skagerrak ορÝζεται προσ δυσµÀσ απÞ τη γραµµη που
ξεκινÀ απÞ το φÀρο του Hanstholm µεχρι το φÀρο του
Lindesnes και προσ νÞτο απÞ τη γραµµη που συνδεει
το φÀρο του Skagen µε το φÀρο Tistlarna και στη
συνεχεια εκτεÝνεται µεχρι το πλησιεστερο σηµεÝο τησ
σουηδικησ ακτησ,

ζ) Περιοχη 7
Ùλα τα υδατα στα ανοικτÀ των γαλλικων διαµερισµÀτων τησ ΜαρτινÝκασ και τησ Γουαδελουπησ, τα οποÝα
υπÀγονται στην κυριαρχÝα η τη δικαιοδοσÝα τησ ΓαλλÝασ.

— η ΒÞρεια ΘÀλασσα περιλαµβÀνει την ζωνη CIEM IV,
καθωσ και το τµηµα που συνορευει µε τη διαÝρεση
CIEM IIa που βρÝσκεται νÞτια του γεωγραφικου πλÀτουσ 64°Β και το τµηµα τησ διαÝρεσησ CIEM IIIa το
οποÝο δεν καλυπτεται απÞ τον ορισµÞ του Skagerrak
που αναφερεται στη δευτερη περÝπτωση τησ παρουσασ
παραγρÀφου.

(1) ΕΕ L 389 τησ 31.12.1992, σ. 1¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.

(2) ΕΕ C 335 τησ 24.12.1985, σ. 2.
(3) ΕΕ C 347 τησ 31.12.1985, σ. 14.
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σχηµατÝζονται απÞ τισ πλευρεσ του µατιου, η µÝα εÝναι
παρÀλληλη και η Àλλη κÀθετη στον κατÀ µηκοσ Àξονα
του διχτυου¯

Íρθρο 3
Για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ κανονισµου:
α) ωσ θαλÀσσιοι οργανισµοÝ νοουνται Þλοι οι θαλÀσσιοι
ιχθυεσ, συµπεριλαµβανÞµενων των ανÀδροµων και
κατÀδροµων ειδων για Þσο διÀστηµα ζουν στη θÀλασσα, καρκινοειδη και µαλÀκια, καθωσ και τα τµηµατα
αυτων¯
β) ωσ µεγεθοσ µατιων συρÞµενου διχτυου νοεÝται το µεγεθοσ µατιων, οποιουδηποτε σÀκου η κοµµατιου επιµηκυνσησ του, τα οποÝα ευρÝσκονται επÝ αλιευτικου
σκÀφουσ και εÝναι προσαρτηµενα η µπορουν να προσαρτηθουν σε οποιοδηποτε συρÞµενο δÝχτυ. Το µεγεθοσ µατιων προσδιορÝζεται µε τισ διαδικασÝεσ που
προβλεπονται στον κανονισµÞ (ΕΟΚ) αριθ. 2108/84 (1).
Ο εν λÞγω ορισµÞσ του µεγεθουσ των µατιων δεν ισχυει
για το µεγεθοσ µατιων του δικτυωτου µε τετρÀγωνα
µÀτια¯
γ) δικτυωτÞ πολλαπλου νηµατοσ εÝναι το δικτυωµα που
κατασκευÀζεται απÞ δυο η περισσÞτερα νηµατα, στο
οποÝο τα νηµατα µπορουν να χωριστουν µεταξυ των
κÞµβων χωρÝσ να χαλÀσει η διÀρθρωση τουσ¯
δ) ωσ δικτυωτÞ µε τετρÀγωνα µÀτια νοεÝται η κατασκευη
δικτυωµατοσ που εχει αρθρωθεÝ κατÀ τετοιο τρÞπο
ωστε απÞ τισ δυο σειρεσ των παρÀλληλων νηµÀτων που

ε) ωσ µεγεθοσ µατιων ενÞσ δικτυωµατοσ η παραθυρου µε
τετρÀγωνα µÀτια νοεÝται το µεγαλυτερο προσδιοριζÞµενο µεγεθοσ µατιων ενÞσ δικτυωµατοσ η παραθυρου
που εχει ενσωµατωθεÝ σε ενα συρÞµενο δÝχτυ. Το µεγεθοσ µατιων προσδιορÝζεται µε τισ διαδικασÝεσ που
προβλεπονται στον κανονισµÞ (ΕΟΚ) αριθ. 2108/84¯
στ) δικτυωτÞ χωρÝσ κÞµβουσ εÝναι το δικτυωµα το οποÝο
αποτελεÝται απÞ µÀτια µε τεσσερισ πλευρεσ περÝπου
Ýσου µηκουσ, που σχηµατÝζουν ενα σχεδÞν τετρÀγωνο
στο οποÝο οι γωνÝεσ των µατιων σχηµατÝζονται απÞ τη
συνυφανση των νηµÀτων δυο συνεχÞµενων πλευρων
του µατιου¯
ζ) ωσ στÀσιµο απλÀδι βυθου η δÝχτυ µπλεξÝµατοσ νοεÝται
κÀθε σταθερÞ αλιευτικÞ εργαλεÝο που αποτελεÝται απÞ
ενα µÞνο δικτυωµα, στερεωµενο, η ικανÞ να στερεωνεται, µε οποιοδηποτε τρÞπο στο βυθÞ τησ θÀλασασ¯
η) ωσ µανωµενο δÝχτυ νοεÝται κÀθε σταθερÞ αλιευτικÞ
εργαλεÝο που αποτελεÝται απÞ δυο η περισσÞτερα µερη
διχτυου, κρεµασµενα µαζÝ παρÀλληλα απÞ ενα και το
αυτÞ βασικÞ νηµα, στερεωµενο η ικανÞ να στερεωνεται,
µε οποιοδηποτε τρÞπο στο βυθÞ τησ θÀλασσασ.

ΤΙΤΛΟΣ II
M ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ
∆ΙΧΤΥΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Íρθρο 4
1. Για κÀθε περιοχη η γεωγραφικη ζωνη που αναφερεται
στα παραρτηµατα I, II, III, IV και V και, αναλÞγωσ
εποχησ, τα εÝδη-στÞχοι για κÀθε κατηγορÝα µεγεθουσ
µατιων ορÝζονται στο αντÝστοιχο παρÀρτηµα.
2. ΕντÞσ κÀθε περιοχησ η γεωγραφικησ ζωνησ που αναφερεται στα παραρτηµατα I, II, III, IV και V απαγορευεται,
κατÀ τη διÀρκεια οποιουδηποτε αλιευτικου ταξιδιου, να
χρησιµοποιουνται η να φερονται επÝ του σκÀφουσ συρÞµενα δÝχτυα µε µεγεθη µατιων διαφορετικÀ απÞ εκεÝνα που
αναφερονται στο αντÝστοιχο παρÀρτηµα.
3. α) Για κÀθε περιοχη η γεωγραφικη ζωνη που αναφερεται στα παραρτηµατα VIII και IX και, αναλÞγωσ
εποχησ, απαγορευεται να χρησιµοποιουνται η να
φερονται επÝ του σκÀφουσ, κατÀ τη διÀρκεια οποιουδηποτε αλιευτικου ταξιδιου, δÝχτυα µηχανÞτρατασ, δανεζικησ τρÀτασ η παρÞµοια συρÞµενα δÝχτυα, εκτÞσ εÀν τα µεγεθη µατιων των εργαλεÝων
που φερονται επÝ του σκÀφουσ τηρουν τουσ Þρουσ
του αντÝστοιχου παραρτηµατοσ.
(1) ΕΕ C 194 τησ 24.7.1984, σ. 22.

β) ΩστÞσο, τα κοινοτικÀ σκÀφη επιτρεπεται να
φερουν, εντÞσ των κοινοτικων αλιευτικων υδÀτων
και κατÀ τη διÀρκεια οποιουδηποτε αλιευτικου
ταξιδιου, δÝχτυα µε µεγεθη µατιων µικρÞτερα απÞ
120 χιλιοστÞµετρα, τα οποÝα δεν τηρουν τουσ Þρουσ
των παραρτηµÀτων VIII και IX εφÞσον:
— εχουν Àδεια για αλιεÝα εκτÞσ των κοινοτικων
υδÀτων κατÀ τη διÀρκεια του ταξιδιου αυτου
και
— ενÞσω τα σκÀφη αυτÀ ευρÝσκονται εντÞσ των
κοινοτικων υδÀτων, Þλα τα δÝχτυα µε µεγεθη
µατιων τα οποÝα δεν τηρουν τουσ Þρουσ των
παραρτηµÀτων VIII και IX εÝναι τοποθετηµενα
και στοιβαγµενα συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του
Àρθρου 20 παρÀγραφοσ 1 του κανονισµου
(ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.
4. Τα αλιευµατα επÝ του σκÀφουσ, που εχουν αλιευθεÝ στισ
περιοχεσ η γεωγραφικεσ ζωνεσ που αναφερονται στα
παραρτηµατα I, II, III, IV, V, X και XI µπορουν να
εκφορτωνονται µÞνον εφÞσον η ποσοστιαÝα συνθεση τουσ
τηρεÝ το αντÝστοιχο παρÀρτηµα.
5. Το ποσοστÞ των ειδων-στÞχων και των Àλλων ειδων
υπολογÝζεται αθροÝζοντασ Þλεσ τισ ποσÞτητεσ ειδων-στÞχων και Àλλων ειδων, Þπωσ ορÝζονται στα παραρτηµατα I,
II, III και V, οι οποÝεσ ευρÝσκονται επÝ του σκÀφουσ η
µεταφορτωνονται.
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Íρθρο 5

Íρθρο 7

1. Τα ποσοστÀ που αναφερονται στα παραρτηµατα I, II,
III, IV, V, X και XI υπολογÝζονται ωσ η κατÀ ζων βÀροσ

1. α) Σε οποιοδηποτε συρÞµενο δÝχτυ επιτρεπεται να
ενσωµατωνονται τµηµατα δικτυωµατοσ µε τετρÀγωνα µÀτια µεγεθουσ τουλÀχιστον 80 χιλιοστÞµετρα.

αναλογÝα Þλων των θαλÀσσιων οργανισµων που βρÝσκονται επÝ του σκÀφουσ µετÀ τη διαλογη τουσ η κατÀ την
εκφÞρτωση.

2. ΠÀντωσ, για τον υπολογισµÞ των ποσοστων τησ παρÀγραφου 1 για αλιευτικÞ σκÀφοσ απÞ το οποÝο µεταφορτωθηκαν ποσÞτητεσ θαλÀσσιων οργανισµων σε Àλλο πλοÝο, οι
ποσÞτητεσ αυτεσ λαµβÀνονται υπÞψη.
3. Οι πλοÝαρχοι αλιευτικων σκαφων που δεν κρατουν
ηµερολÞγιο συµφωνα µε το Àρθρο 6 του κανονισµου
(ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 δεν επιτρεπεται να µεταφορτωνουν
θαλÀσσιουσ οργανισµουσ σε οποιοδηποτε Àλλο σκÀφοσ
ουτε να παραλαµβÀνουν µεταφορτωσεισ θαλÀσσιων οργανισµων απÞ οποιοδηποτε Àλλο σκÀφοσ.
4. Τα ποσοστÀ τησ παραγρÀφου 1 δυνανται να υπολογÝζονται µε βÀση ενα η περισσÞτερα αντιπροσωπευτικÀ δεÝγµατα.
5. ΥπÞ την επιφυλαξη τησ παραγρÀφου 1, για τα αλιευµατα µικροαµµÞχελου που παραµενουν επÝ του σκÀφουσ και
αλιευονται µε δÝχτυα τα οποÝα εχουν µÀτια µικρÞτερα απÞ
16 χιλιοστÞµετρα, το ποσοστÞ δυναται να µετρηθεÝ πριν
απÞ τη διαλογη.
6. Για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ Àρθρου, το ισοδυναµο
βÀροσ των ολÞκληρων καραβÝδων υπολογÝζεται πολλαπλασιÀζοντασ το βÀροσ τησ ουρÀσ καραβÝδασ επÝ τρÝα.
Íρθρο 6
1. α) Απαγορευεται να ευρÝσκονται επÝ του σκÀφουσ η
να χρησιµοποιουνται οποιαδηποτε δÝχτυα βενθικησ
αλιεÝασ, δανεζικησ τρÀτασ η παρÞµοια συρÞµενα
δÝχτυα των οποÝων ο αριθµÞσ µατιων οποιασδηποτε
περιφερειασ του σÀκου, εκτÞσ των συναρµογων και
των ραφων, εÝναι µεγαλυτεροσ απÞ 100. Η παρουσα
διÀταξη ισχυει για δÝχτυα βενθικησ αλιεÝασ, δανεζικησ τρÀτασ η παρÞµοια συρÞµενα εργαλεÝα µε µεγεθοσ µατιων µεταξυ 90 και 119 χιλιοστÞµετρα.
β) Το πρωτο εδÀφιο δεν αφορÀ τισ δοκÞτρατεσ.
2. ΕντÞσ κÀθε κυρÝωσ σÀκου, µε τη στενη εννοια, ο αριθµÞσ των µατιων οποιασδηποτε περιφερειασ του σÀκου δεν
πρεπει να αυξÀνει απÞ το πρÞσθιο Àκρο στο οπÝσθιο. Η
διÀταξη αυτη ισχυει για Þλα τα συρÞµενα δÝχτυα που το
µεγεθοσ των µατιων τουσ εÝναι Ýσο η µεγαλυτερο απÞ 55
χιλιοστÞµετρα.
3. Ο αριθµÞσ των µατιων, εξαιρουµενων Þσων βρÝσκονται
στισ ραφεσ, σε οποιοδηποτε σηµεÝο οποιασδηποτε περιφερειασ οποιασδηποτε επεκτασησ η επιµηκυνσησ δεν πρεπει
να εÝναι µικρÞτεροσ απÞ τον ανωτατο αριθµÞ µατιων τησ
περιφερειασ στο πρÞσθιο Àκρο του κυρÝωσ σÀκου µε τη
στενη εννοια, εξαιρουµενων των ραφων. Η διÀταξη αυτη
ισχυει για Þλα τα συρÞµενα δÝχτυα µε µεγεθοσ µατιων Ýσο η
µεγαλυτερο απÞ 55 χιλιοστÞµετρα.

β) ΕναλλακτικÀ, κÀθε δÝχτυ βενθικησ αλιεÝασ, δανεζικησ τρÀτασ η παρÞµοια συρÞµενα δÝχτυα µε µεγεθοσ µατιων Ýσο η µεγαλυτερο απÞ 100 χιλιοστÞµετρα µπορεÝ να διαθετει τα τµηµατα δικτυωµÀτων
που επιτρεπει ο κανονισµÞσ (ΕΟΚ) αριθ. 1866/86
του ΣυµβουλÝου, τησ 12ησ ΙουνÝου 1986, για τον
καθορισµÞ ορισµενων τεχνικων µετρων διατηρησησ
των αλιευτικων πÞρων στα υδατα τησ Βαλτικησ
ΘÀλασσασ, των Belts και του Sound (1).
2. Το τµηµα δικτυωµατοσ µε τετρÀγωνα µÀτια:
α) πρεπει να τοποθετεÝται στο Àνω ηµισυ η στο Àνω
φυλλο του διχτυου, εµπρÞσ απÞ οποιοδηποτε κοµµÀτι
επιµηκυνσησ η σε οποιοδηποτε σηµεÝο µεταξυ του
εµπρÞσθιου Àκρου του τυχÞν κοµµατιου επιµηκυνσησ
και του οπÝσθιου Àκρου του σÀκου¯
β) δεν πρεπει να φρÀζεται καθ’ οιονδηποτε τρÞπο µε
εσωτερικÀ η εξωτερικÀ προσαρτηµατα¯
γ) πρεπει να εχει µηκοσ τουλÀχιστον τριων µετρων, εκτÞσ
αν ενσωµατωνεται σε δÝχτυα που συρονται απÞ σκÀφη
ισχυοσ κατωτερησ των 112 kW¯ στην περÝπτωση αυτη,
το µηκοσ του πρεπει να εÝναι τουλÀχιστον δυο µετρα¯
δ) πρεπει να κατασκευÀζεται απÞ δÝχτυ χωρÝσ κÞµβουσ η
µε µη κυλιÞµενουσ κÞµβουσ και να τοποθετεÝται ετσι
ωστε τα µÀτια να παραµενουν τελεÝωσ ανοικτÀ καθ’
Þλη τη διÀρκεια τησ αλÝευσησ¯
ε) πρεπει να κατασκευÀζεται ετσι ωστε ο αριθµÞσ των
µατιων τησ εµπροσθÝασ σειρÀσ µατιων του δικτυωµατοσ
να εÝναι Ýσοσ προσ η µεγαλυτεροσ απÞ τον αριθµÞ των
µατιων τησ οπισθÝασ σειρÀσ µατιων του δικτυωµατοσ.
3. Σε κÀθε δÝχτυ στο οποÝο ενσωµατωνεται τµηµα δικτυωµατοσ µε τετρÀγωνα µÀτια σε µεροσ του διχτυου χωρÝσ
φθÝνουσα διÀσταση, µεταξυ κÀθε πλευρÀσ του τµηµατοσ
δικτυωµατοσ και των παρακεÝµενων συναρµογων του διχτυου πρεπει να υπÀρχουν το πολυ πεντε ανοιχτÀ ροµβοειδη µÀτια.
Σε κÀθε δÝχτυ στο οποÝο ενσωµατωνεται, εν Þλω η εν µερει,
τµηµα δικτυωµατοσ µε τετρÀγωνα µÀτια σε τµηµα του
διχτυου µε φθÝνουσα διÀσταση, µεταξυ τησ οπισθÝασ σειρÀσ
µατιων του δικτυωµατοσ µε τετρÀγωνα µÀτια και των
παρακεÝµενων συναρµογων του διχτυου πρεπει να υπÀρχουν το πολυ πεντε ανοιχτÀ ροµβοειδη µÀτια.
4. Με την επιφυλαξη των παραγρÀφων 1 στοιχεÝο α) και 2
στοιχεÝο α), τα δÝχτυα βενθικησ αλιεÝασ, δανεζικησ τρÀτασ
η παρÞµοια συρÞµενα δÝχτυα µε µεγεθοσ µατιων µεταξυ 70
και 79 χιλιοστÞµετρα πρεπει να φερουν, εµπρÞσ απÞ το
οπÝσθιο Àκρο του σÀκου, τµηµα δικτυωµατοσ µε τετρÀγωνα µÀτια µεγεθουσ τουλÀχιστον 80 χιλιοστÞµετρα.
(1) ΕΕ L 162 τησ 18.6.1986, σ. 1¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ τον κανονισµÞ (ΕΚ) αριθ. 1821/96 (ΕΕ L 241
τησ 21.9.1996, σ. 8).
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5. Με την επιφυλαξη τησ παραγρÀφου 1 στοιχεÝο α),
απαγορευεται να διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ καρκινοειδη του γενουσ Pandalus αλιευθεντα µε οποιοδηποτε συρÞµενο δÝχτυ βενθικησ αλιεÝασ µε µεγεθοσ µατιων µεταξυ 32
και 54 χιλιοστÞµετρα, εκτÞσ εÀν το δÝχτυ εÝναι εφοδιασµενο
µε τµηµα δικτυωµατοσ η παρÀθυρο µε τετρÀγωνα µÀτια
µεγεθουσ τουλÀχιστον 70 χιλιοστÞµετρα.

γωσ εποχησ, απαγορευεται να χρησιµοποιεÝται η να υπÀρχει επÝ του σκÀφουσ οποιοδηποτε στÀσιµο απλÀδι βυθου,
δÝχτυ µπλεξÝµατοσ η µανωµενο δÝχτυ, εκτÞσ εÀν:

6. Οι Þροι των παραγρÀφων 4 και 5 ισχυουν µÞνον στισ
περιοχεσ 1 και 2.

β) — στην περÝπτωση στÀσιµων απλαδιων βυθου και
διχτυων µπλεξÝµατοσ, το µεγεθοσ των µατιων αντιστοιχεÝ σε µÝα απÞ τισ κατηγορÝεσ που ορÝζονται
στο σχετικÞ παρÀρτηµα,

7. Για τον υπολογισµÞ του µεγεθουσ µατιων ενÞσ συρÞµενου διχτυου, δεν λαµβÀνονται υπÞψη οι µετρησεισ του
µεγεθουσ µατιων των τυχÞν δικτυωµÀτων µε τετρÀγωνα
µÀτια που εχουν ενσωµατωθεÝ σε οποιοδηποτε µεροσ του
διχτυου.
Íρθρο 8
1. Απαγορευεται να υπÀρχουν επÝ του σκÀφουσ η να
χρησιµοποιουνται οποιαδηποτε συρÞµενα δÝχτυα κατασκευασµενα πληρωσ η εν µερει στο σÀκο απÞ υλικÀ διχτυων µε µονÞ νηµα και πÀχοσ νηµατοσ Àνω των 8 χιλιοστÞµετρων.
2. Απαγορευεται να υπÀρχουν επÝ του σκÀφουσ η να
χρησιµοποιουνται οποιαδηποτε συρÞµενα δÝχτυα κατασκευασµενα πληρωσ η εν µερει στο σÀκο απÞ υλικÀ διχτυων αποτελουµενα απÞ πολλαπλÀ νηµατα, εκτÞσ εÀν τα
πολλαπλÀ νηµατα εχουν περÝπου το Ýδιο πÀχοσ και το
προστιθεµενο πÀχοσ των πολλαπλων νηµÀτων σε οποιαδηποτε πλευρÀ οποιουδηποτε µατιου δεν υπερβαÝνει τα 12
χιλιοστÞµετρα.
3. Οι παρÀγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµÞζονται στισ πελαγικεσ τρÀτεσ.
Íρθρο 9
1. Απαγορευεται να υπÀρχουν επÝ του σκÀφουσ η να
χρησιµοποιουνται οποιαδηποτε συρÞµενα δÝχτυα, ο σÀκοσ
των οποÝων εÝναι κατασκευασµενοσ πληρωσ η εν µερει απÞ
κÀθε εÝδουσ υλικÀ διχτυων που δεν εχουν µÀτια τετρÀγωνα
η ροµβοειδη.

α) τα αλιευµατα που λαµβÀνονται µε το εν λÞγω δÝχτυ και
διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ, περιλαµβÀνουν ποσοστÞ των ειδων-στÞχων απÞ 70% και Àνω και

γ) — στην περÝπτωση µανωµενων διχτυων, το µεγεθοσ
των µατιων στο µεροσ του διχτυου που εχει τα
µικρÞτερα µÀτια, αντιστοιχεÝ σε µÝα απÞ τισ κατηγορÝεσ που ορÝζονται στο σχετικÞ παρÀρτηµα.
2. Το ελÀχιστο ποσοστÞ των ειδων-στÞχων υπολογÝζεται
αθροÝζοντασ τισ ποσÞτητεσ Þλων των ειδων-στÞχων που
εχουν αλιευθεÝ.
Íρθρο 12
1. Το ποσοστÞ που αναφερεται στο Àρθρο 11 παρÀγραφοσ 1 υπολογÝζεται ωσ ποσοστÞ κατÀ ζων βÀροσ Þλων των
θαλÀσσιων οργανισµων που διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ
µετÀ τη διαλογη η κατÀ την εκφÞρτωση.
2. Το ποσοστÞ τησ παραγρÀφου 1 δυναται να υπολογÝζεται µε βÀση ενα η περισσÞτερα αντιπροσωπευτικÀ δεÝγµατα.
Íρθρο 13
Τα Àρθρα 11 και 12 δεν εφαρµÞζονται για αλιευµατα
σαλµονειδων, λαµπρενων η πετρÞχελων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

2. Η παρÀγραφοσ 1 δεν εφαρµÞζεται σε κανενα συρÞµενο
δÝχτυ που ο σÀκοσ του εχει µεγεθοσ µατιων 31 χιλιοστÞµετρα η λιγÞτερο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΧΤΥΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Íρθρο 10

Íρθρο 14

Οι δρÀγεσ εξαιρουνται του Àρθρου 4, Þταν οι ποσÞτητεσ
θαλÀσσιων οργανισµων που διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ
και εχουν αλιευθεÝ µε τα εν λÞγω δÝχτυα, µε εξαÝρεση τα
δÝθυρα µαλÀκια, δεν υπερβαÝνουν το 5% του συνολικου
βÀρουσ των θαλÀσσιων οργανισµων επÝ του σκÀφουσ.

Η διαλογη πραγµατοποιεÝται αµεσωσ µετÀ την αφαÝρεση
των αλιευµÀτων απÞ το η τα δÝχτυα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

1. Οι ποσÞτητεσ θαλÀσσιων οργανισµων που αλιευονται
καθ’ υπερβαση των επιτρεποµενων ποσοστων, Þπωσ ορÝζεται στα παραρτηµατα I εωσ VII, X και XI, απορρÝπτονται
στη θÀλασσα πριν την επιστροφη στο λιµενα.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Íρθρο 11
1. Για κÀθε µια απÞ τισ περιοχεσ η τισ γεωγραφικεσ ζωνεσ
που αναφερονται στα παραρτηµατα VI και VII, και αναλÞ-

Íρθρο 15

2. ΑνÀ πÀσα στιγµη πριν την επιστροφη στο λιµÀνι, το
ποσοστÞ ειδων-στÞχων που ορÝζονται στα παραρτηµατα I
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εωσ VII, X και XI το οποÝο διατηρεÝται επÝ του σκÀφουσ
πρεπει να ισουται τουλÀχιστον προσ το ηµισυ των ελÀχιστων ποσοστων ειδων-στÞχων που αναφερονται στα εν
λÞγω παραρτηµατα.
3. ΜετÀ τισ πρωτεσ 24 ωρεσ ενÞσ αλιευτικου ταξιδιου, το
ελÀχιστο ποσοστÞ των ειδων-στÞχων, Þπωσ καθορÝζονται
στα παραρτηµατα I εωσ VII, X και XI, πρεπει να τηρεÝται
κατÀ την καθηµερινη συµπληρωση του ηµερολογÝου
συµφωνα µε το Àρθρο 6 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ.
2847/93.
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Íρθρο 16
∆εν επιτρεπεται η χρησιµοποÝηση οποιουδηποτε εξοπλισµου δια του οποÝου φρÀσσονται τα µÀτια οποιουδηποτε
µερουσ του διχτυου η µειωνεται το µεγεθÞσ τουσ µε Àλλο
τρÞπο απαγορευεται.
Η διÀταξη αυτη δεν αποκλεÝει τη χρησιµοποÝηση εξοπλισµου για τον οποÝο θα καταρτιστεÝ κατÀλογοσ και τεχνικεσ
προδιαγραφεσ συµφωνα µε τη διαδικασÝα που αναφερεται
στο Àρθρο 48.

ΤΙΤΛΟΣ III
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Íρθρο 17

Íρθρο 19

Îνασ θαλÀσσιοσ οργανισµÞσ θεωρεÝται Þτι δεν εχει το
απαιτουµενο µεγεθοσ εÀν οι διαστÀσεισ του εÝναι µικρÞτερεσ των ελαχÝστων που ορÝζονται στο παρÀρτηµα XII για
τα ανÀλογα εÝδη και τη σχετικη γεωγραφικη περιοχη.

1. Οι θαλÀσσιοι οργανισµοÝ που δεν εχουν το απαιτουµενο µεγεθοσ δεν πρεπει να διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ η
µεταφορτωνονται, να εκφορτωνονται, να µεταφερονται, να
αποθηκευονται, να πωλουνται, να επιδεικνυονται η να
προσφερονται προσ πωληση, αλλÀ πρεπει να απορρÝπτονται αµεσωσ στη θÀλασσα.

Íρθρο 18
1. Η µετρηση του µεγεθουσ ενÞσ θαλÀσσιου οργανισµου
πραγµατοποιεÝται συµφωνα µε τισ διατÀξεισ που ορÝζονται
στο παρÀρτηµα XIII.

2. Ùταν προβλεπονται περισσÞτερεσ µεθοδοι µετρησησ
του µεγεθουσ ενÞσ θαλÀσσιου οργανισµου, ο οργανισµÞσ
θεωρεÝται Þτι εχει ελÀχιστο µεγεθοσ εÀν απÞ την εφαρµογη
οποιασδηποτε απÞ τισ εν λÞγω µεθÞδουσ προκυψει µεγεθοσ
Ýσο η µεγαλυτερο απÞ το αντÝστοιχο ελÀχιστο µεγεθοσ.

3. Οι αστακοκαραβÝδεσ, οι αστακοÝ και τα δÝθυρα και τα
γαστερÞποδα µαλÀκια, που ανηκουν σε οποιοδηποτε εÝδοσ,
για το οποÝο ορÝζεται στο παρÀρτηµα XII ελÀχιστο µεγεθοσ, µπορουν να διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ µÞνον
ολÞκληρα και να εκφορτωνονται µÞνον ολÞκληρα.

4. α) Τα καβουρια µπορουν να διατηρουνται επÝ του
σκÀφουσ µÞνον ολÞκληρα και να εκφορτωνονται
µÞνον ολÞκληρα.
β) ΩστÞσο, το 5% κατÀ βÀροσ το πολυ του συνολικου
αλιευµατοσ καβουριων η µερων τουσ που διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ η εκφορτωνονται µπορεÝ να
συνÝσταται σε αποσπασµενεσ λαβÝδεσ.

2. Η παρÀγραφοσ 1 δεν εφαρµÞζεται για:
α) τη σαρδελα, το γaβρο, τη ρεγγα, το σαυρÝδι και το
σκουµπρÝ, εντÞσ του 10 % κατÀ ζων βÀροσ των συνολικων αλιευµÀτων καθενÞσ απÞ τα εν λÞγω εÝδη που
διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ. Το ποσοστÞ σαρδελασ,
γaβρου, ρεγγασ, σαυριδιου η σκουµπριου χωρÝσ το
απαιτουµενο µεγεθοσ υπολογÝζεται αναλογικÀ επÝ του
ζωντοσ βÀρουσ Þλων των θαλÀσσιων οργανισµων που
βρÝσκονται στο σκÀφοσ µετÀ τη διαλογη η κατÀ την
εκφÞρτωση. Το ποσοστÞ µπορεÝ να υπολογιστεÝ βÀσει
ενÞσ η περισσοτερων αντιπροσωπευτικων δειγµÀτων.
ΚατÀ τη µεταφÞρτωση, εκφÞρτωση, µεταφορÀ, αποθηκευση, επÝδειξη η πωληση δεν επιτρεπεται υπερβαση
του ορÝου των 10 %¯
β) τουσ λοιπουσ θαλÀσσιουσ οργανισµουσ εκτÞσ εκεÝνων
που αναφερονται στα παραρτηµατα I εωσ V ωσ εÝδηστÞχοι για τισ κατηγορÝεσ µατιων που εÝναι µικρÞτερα
απÞ 16 χιλιοστÞµετρα η απÞ 16-31 χιλιοστÞµετρα, και
αλιευονται µε συρÞµενα αλιευτικÀ εργαλεÝα µεγεθουσ
µατιων µικρÞτερων των 32 χιλιοστÞµετρων, υπÞ τον
Þρο Þτι οι εν λÞγω οργανισµοÝ δεν εχουν υποστεÝ
διαλογη και δεν εχουν πωληθεÝ, εκτεθεÝ η διατεθεÝ προσ
πωληση µε σκοπÞ την κατανÀλωση απÞ τον Àνθρωπο.
3. ΩστÞσο, η σαρδελα, ο γaβροσ, το σαυρÝδι η το σκουµπρÝ που δεν εχουν το απαιτουµενο µεγεθοσ, αλλÀ αλιευονται για να χρησιµοποιηθουν ωσ ζωντανÞ δÞλωµα, µπορουν να παραµενουν επÝ του σκÀφουσ, εφÞσον διατηρουνται ζωντανÀ.
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ΤΙΤΛΟΣ IV
ΑΛΙΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Íρθρο 20
ΠεριορισµοÝ σχετικÀ µε την αλιεÝα τησ ρεγγασ
1. Απαγορευεται να παραµενουν επÝ του σκÀφουσ ρεγγεσ
που εχουν αλιευθεÝ εντÞσ των γεωγραφικων ζωνων στισ
ακÞλουθεσ περιÞδουσ:
α) απÞ την 1η ΙανουαρÝου εωσ την 30η ΑπριλÝου, εντÞσ
τησ γεωγραφικησ ζωνησ που βρÝσκεται στα βορειοανατολικÀ τησ γραµµησ που εκτεÝνεται απÞ Mull of Kintyre εωσ το Corsewall Point¯
β) απÞ την 1η ΙουλÝου µεχρι την 31η ΟκτωβρÝου, εντÞσ τησ
γεωγραφικησ ζωνησ που οριοθετεÝται απÞ τισ ακÞλουθεσ συντεταγµενεσ:
— τη δυτικη ακτη τησ ∆ανÝασ σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ
55°309Β,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 55°309Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
07°009Α,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 57°009Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
07°009Α,
— τη δυτικη ακτη τησ ∆ανÝασ σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ
57°009Β¯
γ) απÞ τη 15η Αυγουστου εωσ τη 15η ΣεπτεµβρÝου, εντÞσ
τησ ζωνησ που εκτεÝνεται απÞ 6 εωσ 12 µÝλια στα
ανοικτÀ τησ ανατολικησ ακτησ του Ηνωµενου ΒασιλεÝου και µετρÀται απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ µεταξυ του
γεωγραφικου πλÀτουσ 55°309Β και του γεωγραφικου
πλÀτουσ 55°459Β¯
δ) απÞ την 15η Αυγουστου εωσ την 30η ΣεπτεµβρÝου,
εντÞσ τησ γεωγραφικησ ζωνησ που οριοθετεÝται απÞ µια
γραµµη που συνδεει τα ακÞλουθα σηµεÝα:
— Butt of Lewis,
— ακρωτηριο Wrath,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 58°559Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
05°009∆,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 58°559Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
07°109∆,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 58°209Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
08°209∆,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 57°409Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
08°209∆,
— το σηµεÝο που βρÝσκεται στη δυτικη ακτη τησ νησου
North Uist στο γεωγραφικÞ πλÀτοσ 57°409Β, στη
συνεχεια κατÀ µηκοσ τησ βÞρειασ ακτησ τησ νησου
µεχρι του σηµεÝου που βρÝσκεται στο γεωγραφικÞ
πλÀτοσ 57°409360Β και στο γεωγραφικÞ µηκοσ
07°209390∆,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 57°50930Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
07°8960∆,
— βορειοανατολικÀ κατÀ µηκοσ τησ δυτικησ ακτησ τησ
νησου Lewis µεχρι το σηµεÝο εκκÝνησησ (Butt of
Lewis)¯

ε) απÞ τη 15η Αυγουστου εωσ την 30η ΣεπτεµβρÝου, εντÞσ
τησ ζωνησ που εκτεÝνεται απÞ 6 εωσ 12 µÝλια στα
ανοικτÀ τησ ανατολικησ ακτησ του Ηνωµενου ΒασιλεÝου και µετρÀται απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ µεταξυ του
γεωγραφικου πλÀτουσ 54°109Β και του γεωγραφικου
πλÀτουσ 54°459Β¯
στ) απÞ την 21η ΣεπτεµβρÝου εωσ την 31η ∆εκεµβρÝου,
εντÞσ των τµηµÀτων τησ διαÝρεσησ CIEM VIIa, που
οριοθετεÝται απÞ τισ ακÞλουθεσ συντεταγµενεσ:
i) — την ανατολικη ακτη τησ Νησου του Man σε
γεωγραφικÞ πλÀτοσ 54°209Β,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 54°209Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
3°409∆,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 53°509Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
3°509∆,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 53°509Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
4°509∆,
— τη νοτιοδυτικη ακτη τησ Νησου του Man σε
γεωγραφικÞ µηκοσ 4°509∆
και
ii) — την ανατολικη ακτη τησ ΒÞρειασ ΙρλανδÝασ σε
γεωγραφικÞ πλÀτοσ 54°159Β,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 54°159Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
5°159∆,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 53°509Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
5°509∆,
— την ανατολικη ακτη τησ ΙρλανδÝασ σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ 53°509Β¯
ζ) καθ’ Þλη τη διÀρκεια του ετουσ, εντÞσ τησ διαÝρεσησ CIEM
VIIa, στη γεωγραφικη ζωνη µεταξυ των δυτικων ακτων τησ
ΣκωτÝασ, τησ ΑγγλÝασ και τησ ΟυαλÝασ και τησ γραµµησ
που χαρÀσσεται σε απÞσταση 12 µιλÝων απÞ τισ γραµµεσ
βÀσησ των εν λÞγω ακτων, οριοθετουµενη προσ ΝÞτο απÞ
ενα σηµεÝο που βρÝσκεται σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ 53°209Β
και προσ τα βορειοδυτικÀ απÞ µια γραµµη που χαρÀσσεται
µεταξυ του Mull of Galloway (ΣκωτÝα) και του Point of
Ayre (Νησοσ του Man)¯
η) καθ’ Þλη τη διÀρκεια του ετουσ, στον κÞλπο Logan,
που ορÝζεται ωσ τα υδατα που βρÝσκονται ανατολικÀ
µιασ γραµµησ που αρχÝζει απÞ το Mull of Logan σε
γεωγραφικÞ πλÀτοσ 54°449Β και γεωγραφικÞ µηκοσ
4°599∆, και εκτεÝνεται µεχρι το Laggantalluch Head
που βρÝσκεται σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ 54°419Β και
γεωγραφικÞ µηκοσ 4°589∆¯
θ) το 1997, και κÀθε τρÝτο ετοσ κατÞπιν απÞ τη δευτερη
Παρασκευη του ΙανουαρÝου, για µια περÝοδο 16 συνεχων ηµερων εντÞσ τησ ζωνησ που οριοθετεÝται απÞ τισ
ακÞλουθεσ συντεταγµενεσ:
— τη νοτιοανατολικη ακτη τησ ΙρλανδÝασ σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ 52°009Β,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 52°009Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
6°009∆,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 52°309Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
6°009∆,
— τη νοτιοανατολικη ακτη τησ ΙρλανδÝασ σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ 52°309Β¯
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ι) το 1997 και κÀθε τρÝτο ετοσ κατÞπιν απÞ την πρωτη
Παρασκευη του ΝοεµβρÝου, για µια περÝοδο 16 συνεχων ηµερων εντÞσ τησ ζωνησ που οριοθετεÝται απÞ τισ
ακÞλουθεσ συντεταγµενεσ:
— τη νÞτια ακτη τησ ΙρλανδÝασ σε γεωγραφικÞ µηκοσ
9°009∆,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 51°159Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
9°009∆,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 51°159Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
11°009∆,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 52°309Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
11°009∆,
— τη δυτικη ακτη τησ ΙρλανδÝασ σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ 52°309Β¯
ια) το 1998 και κÀθε τρÝτο ετοσ κατÞπιν, απÞ την πρωτη
Παρασκευη του ΝοεµβρÝου, για µια περÝοδο 16 συνεχων ηµερων, εντÞσ τησ ζωνησ που οριοθετεÝται απÞ τισ
ακÞλουθεσ συντεταγµενεσ:
— τη νÞτια ακτη τησ ΙρλανδÝασ σε γεωγραφικÞ µηκοσ
9°009∆,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 51°159Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
9°009∆,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 51°159Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
7°309∆,
— τη νÞτια ακτη τησ ΙρλανδÝασ σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ
52°009Β.

β) απÞ την 1η ΙανουαρÝου εωσ την 31η ΜαρτÝου και απÞ
την 1η ΟκτωβρÝου εωσ την 31η ∆εκεµβρÝου, στα εσωτερικÀ υδατα του Moray Firth που βρÝσκονται δυτικÀ
του γεωγραφικου µηκουσ 3°309∆ και στα εσωτερικÀ
υδατα του Firth of Forth που βρÝσκονται δυτικÀ του
γεωγραφικου µηκουσ 3°009∆¯

2. ΩστÞσο, επιτρεπεται να διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ
ποσÞτητεσ ρεγγασ απÞ οποιαδηποτε των περιοχων που
εχουν περιγραφεÝ, αν δεν υπερβαÝνουν το 5% του συνολικου βÀρουσ των θαλÀσσιων οργανισµων επÝ του σκÀφουσ,
που εχουν αλιευθεÝ σε κÀθε ζωνη και κατÀ τη διÀρκεια
µιασ απÞ τισ περιÞδουσ που εχουν προσδιοριστεÝ.

ΠεριορισµοÝ σχετικÀ µε την αλιεÝα σκουµπριων

3. ΚατÀ παρεκκλιση απÞ την παρÀγραφο 1 στοιχεÝο στ) ii)
και στοιχεÝο η), επιτρεπεται σε σκÀφη µηκουσ Þχι µεγαλυτερου των 12,2 µετρων που εχουν τη βÀση τουσ σε λιµÀνια
τησ ανατολικησ ακτησ τησ ΙρλανδÝασ και τησ ΒορεÝου
ΙρλανδÝασ σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ µεταξυ 53°009Β και
55°009Β, να διατηρουν ποσÞτητεσ ρεγγασ απÞ τισ περιοχεσ
που αναφερονται στην παρÀγραφο 1 στοιχεÝο στ) ii) και
στοιχεÝο η). Η µÞνη επιτρεπÞµενη µεθοδοσ αλÝευσησ εÝναι
τα ελευθερα κινουµενα δÝχτυα µε µεγεθοσ µατιων Ýσο η
µεγαλυτερο απÞ 54 χιλιοστÞµετρα.
Íρθρο 21
ΠεριορισµοÝ αλιεÝασ τησ σαρδελÞρεγγασ για την
προστασÝα τησ ρεγγασ
1. Απαγορευεται να διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ σαρδελÞρεγγεσ οι οποÝεσ εχουν αλιευθεÝ εντÞσ των ακÞλουθων
ζωνων και περιÞδων:
α) απÞ την 1η ΙανουαρÝου εωσ την 31η ΜαρτÝου και απÞ
την 1η ΟκτωβρÝου εωσ την 31η ∆εκεµβρÝου, στο στατιστικÞ ορθογωνιο CIEM 39Ε8. Για τουσ σκοπουσ του
παρÞντοσ κανονισµου, το εν λÞγω ορθογωνιο CIEM
οριοθετεÝται απÞ τη γραµµη που ξεκινÀ εντελωσ ανατολικÀ τησ ανατολικησ ακτησ του Ηνωµενου ΒσιλεÝου,
κατÀ µηκοσ του γεωγραφικου πλÀτουσ 55°009Β, εωσ το
σηµεÝο που βρÝσκεται σε γεωγραφικÞ µηκοσ 1°009∆, στη
συνεχεια βÞρεια εωσ το σηµεÝο που βρÝσκεται σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ 55°309Β και στη συνεχεια δυτικÀ εωσ
την ακτη του Ηνωµενου ΒασιλεÝου¯

γ) απÞ την 1η ΙουλÝου εωσ την 31η ΟκτωβρÝου, εντÞσ την
ακÞλουθησ γεωγραφικησ ζωνησ:
— τη δυτικη ακτη τησ ∆ανÝασ σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ
55°309Β,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 55°309Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
07°009Α,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 57°009Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
07°009Α,
— τη δυτικη ακτη τησ ∆ανÝασ σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ
57°009Β.
2. ΩστÞσο, επιτρεπεται να διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ
ποσÞτητεσ σαρδελÞρεγγασ απÞ οποιαδηποτε των περιοχων
που εχουν περιγραφεÝ, υπÞ τον Þρο Þτι δεν υπερβαÝνουν το
5 % του συνολικου ζωντοσ βÀρουσ των θαλÀσσιων οργανισµων επÝ του σκÀφουσ, οι οποÝοι εχουν αλιευθεÝ σε κÀθε
ζωνη και κατÀ τη διÀρκεια οποιασδηποτε απÞ τισ καθορισµενεσ περιÞδουσ.
Íρθρο 22
1. Απαγορευεται να διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ σκουµπριÀ που εχουν αλιευθεÝ στην ακÞλουθη γεωγραφικη
ζωνη:
— ενα σηµεÝο στη νÞτια ακτη του Ηνωµενου ΒασιλεÝου σε
γεωγραφικÞ µηκοσ 02°009∆,
— γεωγραφικÞ
02°009∆,

πλÀτοσ

49°309Β,

γεωγραφικÞ

µηκοσ

— γεωγραφικÞ
07°009∆,

πλÀτοσ

49°309Β,

γεωγραφικÞ

µηκοσ

— γεωγραφικÞ
07°009∆,

πλÀτοσ

52°009Β,

γεωγραφικÞ

µηκοσ

— ενα σηµεÝο στη δυτικη ακτη του Ηνωµενου ΒασιλεÝου
σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ 52°009Β,
εκτÞσ εÀν το βÀροσ των σκουµπριων δεν υπερβαÝνει το
15% κατÀ ζων βÀροσ τησ συνολικησ ποσÞτητασ σκουµπριων και Àλλων θαλÀσσιων οργανισµων επÝ του σκÀφουσ και εχουν αλιευθεÝ στην εν λÞγω ζωνη.
2. Η παρÀγραφοσ 1 δεν εφαρµÞζεται:
α) στα σκÀφη που αλιευουν αποκλειστικÀ µε δÝχτυα
απλÀδια η/και πολυÀγκιστρα¯
β) στα σκÀφη που αλιευουν µε τρÀτεσ βενθικησ αλιεÝασ,
δανεζικεσ τρÀτεσ η Àλλα παρÞµοια συρÞµενα δÝχτυα,
εφÞσον εχουν επÀνω στο σκÀφοσ ελÀχιστη ποσÞτητα
Ýση µε το 75 % του ζωντοσ βÀρουσ θαλÀσσιων οργανισµων, µε εξαÝρεση τουσ γaβρουσ, τισ ρεγγεσ, τα σαυρÝδια, τα σκουµπριÀ, τα πελαγικÀ κεφαλÞποδα και τισ
σαρδελεσ, βÀροσ που υπολογÝζεται ωσ ποσοστÞ του
συνολικου ζωντοσ βÀρουσ Þλων των επÝ του σκÀφουσ
θαλÀσσιων οργανισµων¯
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γ) στα σκÀφη τα οποÝα δεν εÝναι εξοπλισµενα για αλιεÝα
και πÀνω στα οποÝα µεταφορτωνονται σκουµπριÀ.
3. Ùλα τα σκουµπριÀ επÝ του σκÀφουσ θεωρεÝται Þτι
εχουν αλιευθεÝ στη ζωνη που προβλεπεται στην παρÀγραφο 1, εκτÞσ απÞ εκεÝνα για τα οποÝα εχει γÝνει δηλωση,
συµφωνα µε τη διαδικασÝα που περιγρÀφεται στα επÞµενα
εδÀφια, Þτι βρÝσκονταν επÝ του σκÀφουσ πριν αυτÞ εισελθει σε αυτη τη ζωνη.
Ο πλοÝαρχοσ σκÀφουσ που σκοπευει να εισελθει σε αυτη τη
ζωνη για να αλιευσει και ο οποÝοσ εχει επÀνω στο σκÀφοσ
του σκουµπριÀ, υποχρεουται να γνωστοποιησει στην αρχη
ελεγχου του κρÀτουσ µελουσ, στην αλιευτικη ζωνη του
οποÝου προτÝθεται να αλιευσει, την ωρα και τον τÞπο που
υπολογÝζει Þτι θα αφιχθεÝ σε αυτη τη ζωνη. Η γνωστοποÝηση αυτη πρεπει να γÝνει το νωρÝτερο 36 ωρεσ και το
αργÞτερο 24 ωρεσ πριν το σκÀφοσ εισελθει στη ζωνη
αυτη.
Ùταν εισελθει στη ζωνη πρεπει να γνωστοποιησει στην
αρµÞδια αρχη ελεγχου τισ ποσÞτητεσ σκουµπριων επÀνω
στο σκÀφοσ οι οποÝεσ εχουν καταγραφεÝ στο ηµερολÞγιο
του πλοÝου. Ο πλοÝαρχοσ µπορεÝ να κληθεÝ να υποβÀλει
για εξακρÝβωση το ηµερολÞγιο και τα αλιευµατα που
βρÝσκονται πÀνω στο σκÀφοσ σε τÞπο και χρÞνο που
καθορÝζει η αρµÞδια αρχη ελεγχου. Ο χρÞνοσ τησ εξακρÝβωσησ δεν µπορεÝ εντουτοισ, να ξεπερνÀ τισ εξι ωρεσ απÞ
τη ληψη, εκ µερουσ τησ αρχησ ελεγχου, του µηνυµατοσ που
γνωστοποιεÝ τισ ποσÞτητεσ σκουµπριων επÀνω στο σκÀφοσ
και το σηµεÝο πρεπει να βρÝσκεται Þσον το δυνατÞν πλησιεστερα στο σηµεÝο εισÞδου στη ζωνη αυτη.
Ο πλοÝαρχοσ σκÀφουσ που σκοπευει να εισελθει σε αυτη τη
ζωνη για να µεταφορτωσει σκουµπριÀ στο σκÀφοσ του,
υποχρεουται να γνωστοποιησει στην αρχη ελεγχου του
κρÀτουσ µελουσ, στην αλιευτικη ζωνη του οποÝου θα γÝνει
µεταφÞρτωση, την ωρα και τον τÞπο που προτÝθεται να
πραγµατοποιησει τη µεταφÞρτωση. Η γνωστοποÝηση αυτη
πρεπει να γÝνει το νωρÝτερο 36 ωρεσ και το αργÞτερο 24
ωρεσ πριν το σκÀφοσ αρχÝσει τη µεταφÞρτωση. Ο πλοÝαρχοσ υποχρεουται να ενηµερωσει την αρµÞδια αρχη ελεγχου
για τισ ποσÞτητεσ σκουµπριων που µεταφορτωθηκαν στο
σκÀφοσ του, αµεσωσ µÞλισ τελειωσει η µεταφÞρτωση.
ΑρµÞδιεσ αρχεσ ελεγχου εÝναι οι ακÞλουθεσ:
— για την ΓαλλÝα:
Mimer, τελεξ: Paris 25 08 23,
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2. Στη διαÝρεση τησ παραγρÀφου 1 απαγορευεται να
υπÀρχουν συγχρÞνωσ επÝ του σκÀφουσ πελαγικεσ τρÀτεσ
και γρι-γρι.
Íρθρο 24
ΠεριορισµοÝ σχετικÀ µε την αλιεÝα τÞνου
1. Απαγορευεται να διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ ποσÞτητεσ παλαµÝδασ, τÞνου του µεγαλÞφθαλµου η τÞνου του
κιτρινÞπτερου, που εχουν αλιευθεÝ µε γρι-γρι σε υδατα που
υπÀγονται στην κυριαρχÝα η τη δικαιοδοσÝα τησ ΠορτογαλÝασ στην επιµερουσ ζωνη X τησ διαÝρεσησ CIEM, βορεÝωσ
των 36°309Β η στισ ζωνεσ COPACE βορεÝωσ των 31°Β και
ανατολικÀ των 17°309∆, η να αλιευονται τα εν λÞγω εÝδη
στισ εν λÞγω ζωνεσ µε τα εν λÞγω εργαλεÝα.
2. Απαγορευεται να διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ ποσÞτητεσ τÞνου που εχουν αλιευθεÝ µε συρÞµενα δÝχτυα σε
υδατα που υπÀγονται στην κυριαρχÝα η τη δικαιοδοσÝα τησ
ΙσπανÝασ η τησ ΠορτογαλÝασ στισ επιµερουσ ζωνεσ CIEM
VIII, IX η X η στισ ζωνεσ COPECA γυρω απÞ τισ ΚαναρÝουσ Νησουσ και τη Μαδερα η να αλιευονται τα εν λÞγω
εÝδη στισ εν λÞγω ζωνεσ µε τα εν λÞγω εργαλεÝα.
Íρθρο 25
ΣχετικÀ µε την αλιεÝα γαρÝδασ για την προστασÝα των
πλατυψαρων
1. Απαγορευεται να διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ ποσÞτητεσ σταχτογαρÝδασ και γαρÝδασ που εχουν αλιευθεÝ µε
συρÞµενα δÝχτυα τα οποÝα εχουν µεγεθοσ µατιων µεταξυ 16
και 31 χιλιοστÞµετρων, εκτÞσ εÀν το σκÀφοσ εÝναι εφοδιασµενο µε συσκευη σε κατÀσταση λειτουργÝασ, η οποÝα
προορÝζεται για το διαχωρισµÞ των πλατυψαρων απÞ τισ
σταχτογαρÝδεσ και τισ γαρÝδεσ µετÀ την αλÝευση.
2. Για την αλιεÝα σταχτογαρÝδασ και γαρÝδασ χρησιµοποιεÝται διαχωριστικη τρÀτα η δÝχτυ µε σχÀρα διαλογησ. Οι
λεπτοµερεÝσ κανÞνεσ για την εφαρµογη τησ παρουσασ
παραγρÀφου καταρτÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου
48.
3. ΩστÞσο, επιτρεπεται να διατηρουνται ποσÞτητεσ σταχτογαρÝδασ η γαρÝδασ επÝ των αλιευτικων σκαφων που δεν
πληρουν τισ διατÀξεισ που ορÝζονται στισ παραγρÀφουσ 1
και 2, υπÞ τον Þρο Þτι οι εν λÞγω ποσÞτητεσ δεν υπερβαÝνουν το 5 % του συνολικου βÀρουσ των θαλÀσσιων οργανισµων που βρÝσκονται επÝ του σκÀφουσ.

— για την ΙρλανδÝα:
Department of Marine, τελεξ: Dublin 91798 MRNE,

— για το Ηνωµενο ΒασÝλειο:
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, τελεξ:
London 21274.

Íρθρο 23
ΠεριορισµοÝ σχετικÀ µε την αλιεÝα γÀβρου
1. Απαγορευεται να διατηρεÝται επÝ του σκÀφουσ γÀβροσ
που εχει αλιευθεÝ µε πελαγικεσ τρÀτεσ στη διαÝρεση CIEM
VIIIc η να αλιευεται γaβροσ µε πελαγικεσ τρÀτεσ στη
διαÝρεση αυτη.

Íρθρο 26
ΠεριορισµοÝ σχετικÀ µε την αλιεÝα σολοµου και
θαλÀσσιασ πεστροφασ
1. Οι σολοµοÝ και οι θαλÀσσιεσ πεστροφεσ δεν πρεπει να
διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ η να µεταφορτωνονται, να
εκφορτωνονται, να µεταφερονται, να αποθηκευονται, να
πωλουνται, να επιδεικνυονται η να προσφερονται προσ
πωληση, αλλÀ πρεπει να απορρÝπτονται αµεσωσ στη
θÀλασσα, Þταν αλιευονται:
— στα υδατα που βρÝσκονται περαν του ορÝου των 6
µιλÝων, το οποÝο µετρÀται απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ των
κρατων µελων, στισ περιοχεσ 1, 2, 3 και 4,
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— κατÀ παρεκκλιση του Àρθρου 2 παρÀγραφοσ 1, περαν
των υδÀτων που υπÀγονται στην κυριαρχÝα η τη δικαιοδοσÝα των κρατων µελων, στισ περιοχεσ 1, 2, 3 και 4,
µε εξαÝρεση τα υδατα που υπÀγονται στη δικαιοδοσÝα
τησ ΓροιλανδÝασ και των Νησων ΦερÞε,

— το σηµεÝο τησ βÞρειασ ακτησ τησ ΙσπανÝασ που
ονοµÀζεται Cabo Prior (γεωγραφικÞ πλÀτοσ
43°349Β, γεωγραφικÞ µηκοσ 8°199∆),

— µε οποιοδηποτε συρÞµενο δÝχτυ.

— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 43°259Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
9°129∆,

2. Η παρÀγραφοσ 1 δεν εφαρµÞζεται για σολοµουσ και
πεστροφεσ θαλÀσσησ που αλιευονται στο Skagerrak και το
Kattegat.

Íρθρο 27
ΠεριορισµοÝ σχετικÀ µε την αλιεÝα συκου τησ ΝορβηγÝασ
για την προστασÝα Àλλων στρογγυλÞψαρων
1. Απαγορευεται να διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ συκα
τησ ΝορβηγÝασ που αλιευονται µε οποιοδηποτε συρÞµενο
αλιευτικÞ εργαλεÝο στη ζωνη που οριοθετεÝται απÞ µια
γραµµη που συνδεει τα ακÞλουθα σηµεÝα:
— ενα σηµεÝο σε 56°Β στην ανατολικη ακτη του Ηνωµενου ΒασιλεÝου µεχρι τισ 2°Α,
— στη συνεχεια εκτεÝνεται βÞρεια εωσ 58°Β, δυτικÀ εωσ
0°309∆, βÞρεια εωσ 59°159Β, ανατολικÀ εωσ 1°Α, βÞρεια
εωσ 60°Β, δυτικÀ εωσ το γεωγραφικÞ µηκοσ 0°009,

— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 43°509Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
8°199∆,

— το σηµεÝο τησ δυτικησ ακτησ τησ ΙσπανÝασ που
ονοµÀζεται Cabo Villano (γεωγραφικÞ πλÀτοσ
43°109Β, γεωγραφικÞ µηκοσ 9°129∆)¯
β) απÞ την 1η ΟκτωβρÝου εωσ την 31η ∆εκεµβρÝου, εντÞσ
τησ γεωγραφικησ ζωνησ που ορÝζεται απÞ µÝα γραµµη
που συνδεει τισ ακÞλουθεσ συντεταγµενεσ:
— το σηµεÝο τησ δυτικησ ακτησ τησ ΙσπανÝασ που
ονοµÀζεται Cabo Corrubedo (γεωγραφικÞ πλÀτοσ
42°359Β, γεωγραφικÞ µηκοσ 9°059∆),
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 42°359Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
9°259∆,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 43°009Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
9°309∆,
— το σηµεÝο τησ δυτικησ ακτησ τησ ΙσπανÝασ σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ 43°009Β¯
γ) απÞ την 1η ∆εκεµβρÝου εωσ την τελευταÝα ηµερα του
ΦεβρουαρÝου του εποµενου ετουσ, εντÞσ τησ γεωγραφικησ ζωνησ που ορÝζεται απÞ τη γραµµη που συνδεει τισ
ακÞλουθεσ συντεταγµενεσ:
— το σηµεÝο τησ δυτικησ ακτησ τησ ΠορτογαλÝασ σε
γεωγραφικÞ πλÀτοσ 37°509Β,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 37°509Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
9°089∆,

— στη συνεχεια βÞρεια εωσ 60°309Β, δυτικÀ εωσ την ακτη
των Νησων Shetland, δυτικÀ απÞ 60°Β στη δυτικη ακτη
των Shetland εωσ 3°∆, νÞτια εωσ 58°309Β,

— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 37°009Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
9°079∆,

— και τελικÀ, δυτικÀ εωσ την ακτη του Ηνωµενου ΒασιλεÝου.

— το σηµεÝο τησ δυτικησ ακτησ τησ ΠορτογαλÝασ σε
γεωγραφικÞ πλÀτοσ 37°009Β,

2. ΩστÞσο, επιτρεπεται να διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ
ποσÞτητεσ συκου τησ ΝορβηγÝασ απÞ την περιοχη και που
εχουν αλιευθεÝ µε τα αλιευτικÀ εργαλεÝα που περιγρÀφονται στην παρÀγραφο 1, υπÞ τον Þρο Þτι δεν υπερβαÝνουν
το 5% του συνολικου βÀρουσ των θαλÀσσιων οργανισµων
επÝ του σκÀφουσ, οι οποÝοι εχουν αλιευθεÝ στην εν λÞγω
περιοχη µε τα εν λÞγω αλιευτικÀ εργαλεÝα.

2. ΕντÞσ των ζωνων και των περιÞδων που αναφερονται
στην παρÀγραφο 1, απογορευεται να µεταφερεται επÝ του
σκÀφουσ οποιαδηποτε τρÀτα βενθικησ αλιεÝασ, δανεζικη
τρÀτα η Àλλο παρÞµοιο συρÞµενο δÝχτυ, εκτÞσ εÀν τα
εργαλεÝα αυτÀ εÝναι στοιβαγµενα συµφωνα µε τισ διατÀξεισ
που ορÝζονται στο Àρθρο 20 παρÀγραφοσ 1 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του ΣυµβουλÝου.
Íρθρο 29
ΠεριορισµοÝ σχετικÀ µε την αλιεÝα χωµατÝδασ

Íρθρο 28
ΠεριορισµοÝ σχετικÀ µε την αλιεÝα του µπακαλιÀρου
1. Απαγορευεται η αλιεÝα µε οποιαδηποτε δÝχτυα τρÀτασ,
δανεζικησ τρÀτασ η παρÞµοια συρÞµενα δÝχτυα στισ ακÞλουθεσ ζωνεσ και περιÞδουσ:
α) απÞ την 1η ΣεπτεµβρÝου εωσ την 31η ∆εκεµβρÝου, εντÞσ
τησ γεωγραφικησ ζωνησ που ορÝζεται απÞ µÝα γραµµη
που συνδεει τισ ακÞλουθεσ συντεταγµενεσ:

1. Απαγορευεται σε οποιοδηποτε σκÀφοσ συνολικου
µηκουσ Àνω των 8 µετρων να χρησιµοποιεÝ τρÀτεσ βενθικησ
αλιεÝασ, δανεζικεσ τρÀτεσ η παρÞµοια συρÞµενα εργαλεÝα
εντÞσ των ακολουθων γεωγραφικων ζωνων:
α) τη ζωνη εντÞσ 12 µιλÝων απÞ τισ ακτεσ τησ ΓαλλÝασ,
βÞρεια του γεωγραφικου πλÀτουσ 51°009Β, του ΒελγÝου
και των ΚÀτω Χωρων εωσ το γεωγραφικÞ πλÀτοσ
53°009Β, ζωνη που µετρÀται απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ¯
β) τη ζωνη που ορÝζεται απÞ τη γραµµη που συνδεει τισ
ακÞλουθεσ συντεταγµενεσ:
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— το σηµεÝο τησ δυτικησ ακτησ τησ ∆ανÝασ σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ 57°009Β,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 57°009Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
7°159Α,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 55°009Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
7°159Α,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 55°009Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
7°009Α,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 54°309Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
7°009Α,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 54°309Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
7°309Α,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 54°009Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
7°309Α,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 54°009Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
6°009Α,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 53°509Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
6°009Α,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 53°509Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
5°009Α,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 53°309Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
5°009Α,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 53°309Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
4°159Α,
— γεωγραφικÞ πλÀτοσ 53°009Β, γεωγραφικÞ µηκοσ
4°159Α,
— το σηµεÝο τησ ακτησ των ΚÀτω Χωρων σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ 53°009Β¯
γ) τη ζωνη εντÞσ 12 µιλÝων απÞ τη δυτικη ακτη τησ
∆ανÝασ, απÞ το γεωγραφικÞ πλÀτοσ 57°009Β εωσ το
βÞρειο Àκρο µεχρι το φÀρο Hirtshals, ζωνη που µετρÀται απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ.
2. α) ΩστÞσο, τα σκÀφη για τα οποÝα εχει εκδοθεÝ ειδικη
Àδεια αλιεÝασ συµφωνα µε το Àρθρο 7 παρÀγραφοσ
3 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 1627/94 του
ΣυµβουλÝου τησ 27ησ ΙουνÝου 1994, επιτρεπεται να
αλιευουν στισ ζωνεσ τησ παρÀγραφου 1 χρησιµοποιωντασ δοκÞτρατεσ. Απαγορευεται να χρησιµοποιεÝται οποιαδηποτε δοκÞτρατα, που το µηκοσ τησ
δοκου τησ, η δοκÞτρατεσ που το συνολικÞ µηκοσ
τησ δοκου τουσ µετρουµενο ωσ το Àρθροισµα του
µηκουσ τησ κÀθε δοκου, εÝναι µεγαλυτερο απÞ 9
µετρα, η µπορεÝ να επεκταθεÝ σε µηκοσ µεγαλυτερο
των 9 µετρων, εκτÞσ Þταν λειτουργεÝ µε αλιευτικÞ
εργαλεÝο µε µεγεθοσ µατιου απÞ 16 εωσ 31 χιλιοστÞµετρα. Το µηκοσ τησ δοκου µετρÀται απÞ το ενα
Àκρο τησ στο Àλλο συµπεριλαµβανοµενων Þλων
των συµπληρωµατικων εξοπλισµων τησ.
β) ΠαρÀ το Àρθρο 1 παρÀγραφοσ 2 του κανονισµου
(ΕΟΚ) αριθ. 1627/94, µπορουν να εκδοθουν, για τα
πλοÝα που το συνολικÞ τουσ µηκοσ υπερβαÝνει τα 8
µετρα, ειδικεσ Àδειεσ αλιεÝασ για τουσ σκοπουσ του
εδαφÝου α).
γ) Τα σκÀφη, για τα οποÝα εχει εκδοθεÝ ειδικη Àδεια
αλιεÝασ, Þπωσ αναφερεται στα εδÀφια α) και β),
πρεπει να πληρουν τα ακÞλουθα κριτηρια:
— πρεπει να περιλαµβÀνονται σε κατÀλογο που
θα παραδωσει στην Επιτροπη κÀθε κρÀτοσ
µελοσ, Þπου η συνολικη ισχυσ των κινητηρων
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των σκαφων που θα περιλαµβÀνονται σε κÀθε
κατÀλογο δεν θα υπερβαÝνει τη συνολικη ισχυ
των κινητηρων που αποδεικνυεται Þτι διεθετε
κÀθε κρÀτοσ µελοσ την 1η ΙανουαρÝου 1998,
— ο κινητηρασ τησ µηχανησ τουσ να µην υπερβαÝνει σε καµÝα στιγµη τα 221 kW και, στην περÝπτωση των κινητηρων που εχουν υποστεÝ µεÝωση, η ισχυσ τουσ προ τησ µεÝωσησ να µην υπερεβαινε τα 300 kW.
δ) ΚÀθε σκÀφοσ που περιλαµβÀνεται στον κατÀλογο
δυναται να αντικατασταθεÝ απÞ ενα η περισσÞτερα
Àλλα σκÀφη υπÞ τον Þρο Þτι:
— καµÝα αντικατÀσταση δεν θα οδηγησει σε αυξηση τησ συνολικησ ισχυοσ των κινητηρων κÀθε
κρÀτουσ µελουσ που αναφερεται στο εδÀφιο γ),
πρωτη περÝπτωση,
— η ισχυσ του κινητηρα του σκÀφουσ αντικατÀστασησ δεν υπερβαÝνει καµÝα στιγµη τα 221
kW,
— ο κινητηρασ του σκÀφουσ αντικατÀστασησ δεν
εχει υποστεÝ µεÝωση και
— το συνολικÞ µηκοσ του σκÀφουσ αντικατÀστασησ δεν υπερβαÝνει τα 24 µετρα.
ε) Îνασ κινητηρασ κÀθε σκÀφουσ που περιλαµβÀνεται
στον κατÀλογο κÀθε κρÀτουσ µελουσ δυναται να
αντικατασταθεÝ, υπÞ τον Þρο Þτι:
— η αντικατÀσταση ενÞσ κινητηρα δεν εχει ωσ
αποτελεσµα να υπερβαÝνει ο κινητηρασ του
σκÀφουσ καµÝα στιγµη τα 221 kW
— ο κινητηρασ αντικατÀστασησ δεν εχει υποστεÝ
µεÝωση και
— η ισχυσ του κινητηρα αντικατÀστασησ δεν εÝναι
τετοια ωστε η αντικατÀσταση να οδηγησει σε
αυξηση τησ συνολικησ ισχυοσ του κινητηρα,
Þπωσ αναφερεται στο εδÀφιο ζ) πρωτη περÝπτωση, Þσον αφορÀ το εν λÞγω κρÀτοσ µελοσ.
στ) ΑφαιρεÝται η ειδικη Àδεια αλιεÝασ απÞ τα αλιευτικÀ
σκÀφη τα οποÝα δεν πληρουν τα κριτηρια που
ορÝζονται στην παρουσα παρÀγραφο.
3. ΠαρÀ την παρÀγραφο 2 εδÀφιο α), σκÀφη που κατεχουν ειδικη Àδεια αλιεÝασ και των οποÝων η βασικη δραστηριÞτητα εÝναι η αλιεÝα σταχτογαρÝδασ, επιτρεπεται να
χρησιµοποιουν δοκÞτρατα τησ οποÝασ το συνολικÞ µηκοσ
δοκου µετρουµενο ωσ το Àθροισµα του µηκουσ τησ κÀθε
δοκου υπερβαÝνει τα 9 µετρα, αν χρησιµοποιουν αλιευτικÀ
εργαλεÝα µε µεγεθοσ µατιων µεταξυ 80 και 99 χιλιοστÞµετρων, υπÞ τον Þρο Þτι εχει εκδοθεÝ για τα σκÀφη αυτÀ
πρÞσθετη ειδικη Àδεια αλιεÝασ για το συγκεκριµενο σκοπÞ.
Αυτη η πρÞσθετη ειδικη Àδεια αλιεÝασ θα ανανεωνεται
κÀθε χρÞνο.
Το η τα σκÀφη που εχουν λÀβει πρÞσθετη ειδικη Àδεια
αλιεÝασ µπορουν να αντικαθÝστανται απÞ Àλλα, εφÞσον:
— το σκÀφοσ αντικατÀστασησ δεν υπερβαÝνει τουσ 70 grt
και δεν υπερβαÝνει συνολικÞ µηκοσ 20 µετρων η
— εφÞσον το δυναµικÞ του αντικαθιστωντοσ σκÀφουσ δεν
υπερβαÝνει τα 180 kW και το σκÀφοσ αντικατÀστασησ
δεν υπερβαÝνει συνολικÞ µηκοσ 20 µετρων.
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βÀρουσ των θαλÀσσιων οργανισµων επÝ
του σκÀφουσ που εχουν αλιευθεÝ στισ
περιοχεσ αυτεσ

ΑφαιρεÝται οριστικÀ η ειδικη Àδεια αλιεÝασ απÞ τα αλιευτικÀ σκÀφη τα οποÝα δεν πληρουν τα κριτηρια που ορÝζονται στην παρουσα παρÀγραφο.

η
4. α) ΚατÀ παρεκκλιση τησ παραγρÀφου 1:

(ii) — το µεγεθοσ των µατιων εÝναι τουλÀχιστον
100 χιλιοστÞµετρα και
— οι ποσÞτητεσ χωµατÝδασ η/και γλωσσασ,
που διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ και
εχουν αλιευθεÝ σ’ αυτη την περιοχη, δεν
υπερβαÝνουν το 5% του συνολικου βÀρουσ
των θαλÀσσιων οργανισµων επÝ του σκÀφουσ που εχουν αλιευθεÝ στισ περιοχεσ
αυτεσ

— τα σκÀφη των οποÝων η ισχυσ του κινητηρα δεν
υπερβαÝνει καµÝα στιγµη τα 221 kW και, στην
περÝπτωση των κινητηρων που εχουν υποστεÝ
µεÝωση, δεν υπερεβαινε τα 300 kW προ τησ
µεÝωσησ, επιτρεπεται να αλιευουν στισ ζωνεσ τησ
παραγρÀφου αυτησ χρησιµοποιωντασ τρÀτεσ
βενθικησ αλιεÝασ µε πÞρτεσ,
— τα ζευγαρωτÀ σκÀφη των οποÝων η συνολικη
ισχυσ των κινητηρων δεν υπερβαÝνει καµÝα στιγµη τα 221 kW και, στην περÝπτωση κινητηρων
που εχουν υποστεÝ µεÝωση, δεν υπερεβαινε τα
300 kW προ τησ µεÝωσησ επιτρεπεται να αλιευουν στισ εν λÞγω ζωνεσ χρησιµοποιωντασ τρÀτεσ
βενθικησ αλιεÝασ µε ζευγαρωτÀ σκÀφη.

η
(iii) — το χρησιµοποιουµενο µεγεθοσ µατιων εÝναι
τουλÀχιστον 80 χιλιοστÞµετρα και
— η χρησιµοποÝηση τετοιων µεγεθων µατιων
περιορÝζεται εντÞσ περιοχησ 12 µιλÝων στα
ανοικτÀ των ακτων τησ ΓαλλÝασ, βορεÝωσ
του γεωγραφικου πλÀτουσ 51°009Β και
— οι ποσÞτητεσ χωµατÝδασ και γλωσσασ που
διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ και εχουν
αλιευθεÝ σ’ αυτη την περιοχη δεν υπερβαÝνουν το 5 % του συνολικου ζωντοσ βÀρουσ
των θαλÀσσιων οργανισµων επÝ του σκÀφουσ που εχουν αλιευθεÝ στισ περιοχεσ
αυτεσ.

β) ΩστÞσο, τα σκÀφη των οποÝων η ισχυσ του κινητηρα υπερβαÝνει τα 221 kW, επιτρεπεται να χρησιµοποιουν τρÀτεσ βενθικησ αλιεÝασ µε πÞρτεσ, η τα
ζευγαρωτÀ σκÀφη των οποÝων η συνολικη ισχυσ
των κινητηρων των υπερβαÝνει τα 221 kW, επιτρεπεται να χρησιµοποιουν τρÀτεσ βενθικησ αλιεÝασ µε
ζευγαρωτÀ σκÀφη, υπÞ τον Þρο Þτι:
(i)

— τα αλιευµατα αµµοχελιου η/και σαρδελÞρεγγασ (σπρατ), που διατηρουνται στο
σκÀφοσ και εχουν αλιευθεÝ στισ περιοχεσ
αυτεσ, αποτελουν τουλÀχιστον το 90% του
συνολικου ζωντοσ βÀρουσ των θαλÀσσιων
οργανισµων που βρÝσκονται επÝ του σκÀφουσ και εχουν αλιευθεÝ στισ περιοχεσ
αυτεσ και
— οι ποσÞτητεσ χωµατÝδασ η/και γλωσσασ,
που διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ και
εχουν αλιευθεÝ στισ περιοχεσ αυτεσ, δεν
υπερβαÝνουν το 2 % του συνολικου ζωντοσ

5. ΕντÞσ των ζωνων Þπου δεν επιτρεπεται η χρηση δοκοτρατων, τρατων µε πÞρτεσ η τραπων βενθικησ αλιεÝασ µε
ζευγαρωτÀ σκÀφη, απαγορευεται να υπÀρχουν επÝ του
σκÀφουσ τα εν λÞγω δÝχτυα εκτÞσ εÀν εÝναι τακτοποιηµενα
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ που ορÝζονται στο Àρθρο 20
παρÀγραφοσ 1 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.
6. Οι λεπτοµερεÝσ κανÞνεσ για την εφαρµογη του παρÞντοσ Àρθρου θα καθορισθουν συµφωνα µε τη διαδικασÝα
που ορÝζεται στο Àρθρο 48.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Íρθρο 30
ΠεριορισµοÝ στη χρηση συρÞµενων βενθικων αλιευτικων
εργαλεÝων
1. Απαγορευεται στα σκÀφη να εχουν η να χρησιµοποιουν
δοκÞτρατα η δοκÞτρατεσ των οποÝων το µηκοσ τησ δοκου
η το συνολικÞ µηκοσ των δοκων µετρουµενο ωσ το συνολο
του µηκουσ κÀθε δοκου, εÝναι µεγαλυτερο απÞ 24 µετρα η
δυναται να επεκταθεÝ σε µηκοσ µεγαλυτερο των 24 µετρων.
Το µηκοσ µιασ δοκου µετρÀται µεταξυ των Àκρων τησ,
συµπεριλαµβανοµενων των προσαρτηµÀτων.

2. Απαγορευεται στα σκÀφη να χρησιµοποιουν δοκÞτρατεσ, των οποÝων το µεγεθοσ µατιου εÝναι µεταξυ 32 και 99
χιλιοστÞµετρων, εντÞσ των ακολουθων γεωγραφικων ζωνων:
α) τη ΒÞρεια ΘÀλασσα βορεÝωσ τησ γραµµησ που συνδεει
τα ακÞλουθα σηµεÝα:
— το σηµεÝο τησ ανατολικησ ακτησ του Ηνωµενου
ΒασιλεÝου σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ 55°Β,
— στη συνεχεια ανατολικÀ εωσ το γεωγραφικÞ πλÀτοσ
55°Β, γεωγραφικÞ µηκοσ 05°Α,
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— στη συνεχεια βÞρεια εωσ το γεωγραφικÞ πλÀτοσ
56°Β,
— και τελικÀ, ανατολικÀ εωσ το σηµεÝο τησ δυτικησ
ακτησ τησ ∆ανÝασ σε γεωγραφικÞ πλÀτοσ 56°Β¯
β) τη ζωνη CIEM Vb, την επιµερουσ ζωνη CIEM VI
βÞρεια του γεωγραφικου πλÀτουσ 56°Β και την επιµερουσ ζωνη CIEM XII βÞρεια του γεωγραφικου πλÀτουσ 56°Β.
ΕντÞσ των περιοχων που αναφερονται στα στοιχεÝα α) και
β), απαγορευεται να διατηρεÝται επÝ δοκÞτρατασ δÝχτυ µε
µεγεθοσ µατιων µεταξυ 32 και 99 χιλιοστων, εκτÞσ εÀν το
δÝχτυ αυτÞ εÝναι στοιβαγµενο συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του
Àρθρου 20, παρÀγραφοσ 1, του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ.
2847/93.
3. Απαγορευεται στα σκÀφη να χρησιµοποιουν οποιεσδηποτε τρÀτεσ βενθικησ αλιεÝασ µε πÞρτεσ, τρÀτεσ βενθικησ
αλιεÝασ µε ζευγαρωτÀ σκÀφη η δανεζικεσ τρÀτεσ µε µεγεθοσ µατιων µεταξυ 80 και 99 χιλιοστων στη γεωγραφικη
περιοχη που αναφερεται στην παρÀγραφο 2 στοιχεÝο α).
ΕντÞσ τησ εν λÞγω περιοχησ, απαγορευεται να διατηρεÝται
επÝ του σκÀφουσ οποιαδηποτε τρÀτα βενθικησ αλιεÝασ µε
πÞρτεσ, τρÀτα βενθικησ αλιεÝασ µε ζευγαρωτÀ σκÀφη η
δανεζικη τρÀτα που το µεγεθοσ των µατιων τησ κυαÝνεται
απÞ 80 και 99 χιλιοστÞµετρων, εκτÞσ εÀν το δÝχτυ αυτÞ
εÝναι στοιβαγµενο συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του Àρθρου 20
παρÀγραφοσ 1 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.
Íρθρο 31
Μη συµβατικεσ αλιευτικεσ µεθοδοι
1. Απαγορευεται να αλιευονται θαλÀσσιοι οργανισµοÝ µε
µεθÞδουσ που συνεπÀγονται τη χρηση εκρητικων, δηλητηριωδων η ναρκωτικων ουσιων η ηλεκτρικου ρευµατοσ.
2. Απαγορευεται να πωλουνται, να εκτÝθενται η να προσφερονται προσ πωληση θαλÀσσιοι οργανισµοÝ που εχουν
αλιευθεÝ µε µεθÞδουσ που συνεπÀγονται τη χρηση βληµÀτων οποιουδηποτε εÝδουσ.
Íρθρο 32
ΠεριορισµοÝ στη χρηση εξοπλισµου αυτÞµατησ
κατÀταξησ
1. Τα αλιευτικÀ σκÀφη απογορευεται να φερουν η να
χρησιµοποιουν εξοπλισµÞ που µπορεÝ να κατατÀσσει αυτÞµατα, βÀσει του µεγεθουσ η του φυλου, ρεγγα, σαυρÝδι η
σκουµπρÝ.
2. ΠÀντωσ η µεταφορÀ και η χρηση του εξοπλισµου αυτου
επιτρεπεται υπÞ την προυMπÞθεση Þτι:
α) το σκÀφοσ δεν φερει ουτε χρησιµοποιεÝ ταυτÞχρονα
συρÞµενα αλιευτικÀ εργαλεÝα µε µεγεθοσ µατιων µικρÞτερο των 70 χιλιοστÞµετρων η ενα η περισσÞτερα
κυκλικÀ δÝχτυα (γρι-γρι) η παρÞµοια αλιευτικÀ εργαλεÝα
η
β) i) το συνολο των αλιευµÀτων, το οποÝο επιτρεπεται
νοµÝµωσ να διατηρεÝται επÝ του σκÀφουσ, διατηρεÝται κατεψυγµενο, τα κατατασσÞµενα ψÀρια κα-
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ταψυχονται αµεσωσ µετÀ την κατÀταξη και κανενα
κατεψυγµενο ψÀρι δεν απορρÝπτεται εκτÞσ απÞ τισ
περιπτωσεισ που προβλεπονται στο Àρθρο 20
και
ii) ο εξοπλισµÞσ εÝναι εγκατεστηµενοσ στο σκÀφοσ
κατÀ τρÞπο που να εξασφαλÝζεται η Àµεση
κατÀψυξη και να µην εÝναι δυνατη η απÞρριψη.
3. Τα σκÀφη που επιτρεπεται να αλιευουν στη Βαλτικη
ΘÀλασσα, τα Belts και το Sound µπορουν να φερουν
εξοπλισµÞ αυτÞµατησ κατÀταξησ και σε Àλλεσ ζωνεσ των
κοινοτικων υδÀτων εφÞσον διαθετουν σχετικη ειδικη Àδεια
αλιεÝασ.
Στην ειδικη Àδεια αλιεÝασ προσδιορÝζονται τα εÝδη, οι
ζωνεσ, οι χρονικεσ περÝοδοι και οι τυχÞν Àλλεσ απαιτουµενεσ προυMποθεσεισ για τη χρηση του εξοπλισµου κατÀταξησ
και την κατοχη του επÝ του σκÀφουσ.
Íρθρο 33
ΠεριορισµοÝ στη χρηση κυκλικων διχτυων (γρι-γρι)
1. Απαγορευεται κÀθε ενεργεια περικυκλωσησ κοπαδιων
ιχθυων οµÀδων η θαλÀσσιων θηλαστικων µε κυκλικÀ δÝχτυα.
2. Η παρÀγραφοσ 1 εφαρµÞζεται, παρÀ το Àρθρο 1, σε
Þλα τα σκÀφη που φερουν τη σηµαÝα η εÝναι νηολογηµενα
σε κρÀτοσ µελοσ, σε Þλα τα υδατα.
Íρθρο 34
ΠεριορισµοÝ σχετικÀ µε τισ αλιευτικεσ δραστηριÞτητεσ
στισ ζωνεσ των 12 µιλÝων γυρω απÞ το Ηνωµενο
ΒασÝλειο και την ΙρλανδÝα
1. Απαγορευεται στα σκÀφη η χρησιµοποÝηση κÀθε
δοκÞτρατασ στη ζωνη των 12 µιλÝων απÞ τισ ακτεσ του
Ηνωµενου ΒασιλεÝου και τησ ΙρλανδÝασ, η οποÝα µετρÀται
απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ που οριοθετουν τα χωρικÀ υδατα.
2. ΩστÞσο, τα σκÀφη που εµπÝπτουν σε οποιαδηποτε απÞ
τισ ακÞλουθεσ κατηγορÝεσ, επιτρεπεται να αλιευουν στισ
ζωνεσ τησ παραγρÀφου 1 χρησιµοποιωντασ δοκÞτρατεσ:
α) σκÀφη που τεθηκαν σε ενεργÞ υπηρεσÝα πριν απÞ την
1η ΙανουαρÝου του 1987 και των οποÝων η ισχυσ του
κινητηρα υπερβαÝνει τα 221 kW και, στην περÝπτωση
κινητηρων που εχουν υποστεÝ µεÝωση, δεν υπερεβαινε
τα 300 kW προ τησ µεÝωσησ¯
β) σκÀφη που τεθηκαν σε ενεργÞ υπηρεσÝα µετÀ την 31η
∆εκεµβρÝου 1986 µε κινητηρα που δεν εχει υποστεÝ
µεÝωση, των οποÝων η ισχυσ του κινητηρα δεν υπερβαÝνει τα 221 kW και των οποÝων το συνολικÞ µηκοσ δεν
υπερβαÝνει τα 24 µετρα¯
γ) σκÀφη των οποÝων ο κινητηρασ εÝχε αντικατασταθεÝ
µετÀ την 31η ∆εκεµβρÝου 1986 απÞ κινητηρα ο οποÝοσ
δεν εχει υποστεÝ µεÝωση και του οποÝου η ισχυσ δεν
επερβαÝνει τα 221 kW.
3. ΚατÀ παρεκκλιση τησ παραγρÀφου 2, απαγορευεται η
χρηση κÀθε δοκÞτρατασ η δοκοτρατων των οποÝων το
µηκοσ τησ δοκου η το συνολικÞ µηκοσ των δοκων µετρουµενο ωσ Àθροισµα του µηκουσ τησ κÀθε δοκου εÝναι
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µεγαλυτερο απÞ 9 µετρα, η δυναται να επεκταθεÝ σε µηκοσ
µεγαλυτερο των 9 µετρων, εκτÞσ εÀν λειτουργουν µε αλιευτικÀ εργαλεÝα των οποÝων το µεγεθοσ των µατιων εÝναι
µεταξυ 16 και 31 χιλιοστÞµετρων. Το µηκοσ τησ δοκου
µετρÀται απÞ το ενα Àκρο τησ στο Àλλο συµπεριλαµβανοµενων Þλων των πρÞσθετων εξοπλισµων τησ.

5. Τα σκÀφη τα οποÝα δεν επιτρεπεται να χρησιµοποιουν
δοκÞτρατεσ απαγορευεται να φερουν τετοιου εÝδουσ δÝχτυα
εντÞσ των ζωνων που αναφερονται στο παρÞν Àρθρο,
εκτÞσ και αν φυλÀσσονται συµφωνα µε τισ διατÀξεισ που
ορÝζονται στο Àρθρο 20 παρÀγραφοσ 1 του κανονισµου
(ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του ΣυµβουλÝου.

4. Τα αλιευτικÀ σκÀφη που δεν πληρουν τα κριτηρια που
αναφερονται στισ παραγρÀφουσ 2 και 3 απαγορευεται να
ασκουν τισ προαναφερθεÝσεσ αλιευτικεσ δραστηριÞτητεσ
που αναφερονται στισ εν λÞγω παραγρÀφουσ.

6. Οι λεπτοµερεÝσ κανÞνεσ για την εφαρµογη του παρÞντοσ Àρθρου θεσπÝζονται συµφωνα µε τη διαδικασÝα που
ορÝζεται στο Àρθρο 48.

ΤΙΤΛΟΣ VI
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ SKAGERRAK ΚΑΙ ΤΟ KATTEGAT
Íρθρο 35
ΠαρÀ την παρÀγραφο 1 του Àρθρου 20, θαλÀσσιοι οργανισµοÝ που δεν εχουν το απαιτουµενο µεγεθοσ και που
αλιευονται στο Skagerrak και Kattegat δυνανται να διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ η να µεταφορτωνονται, να
εκφορτωνονται, να µεταφερονται, να αποθηκευονται, να
πωλουνται, να εκτÝθενται η να διατÝθενται προσ πωληση
εντÞσ του ορÝου του 10% κατÀ ζων βÀροσ των συνολικων
αλιευµÀτων που διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ.
Íρθρο 36
Οι σολοµοÝ και οι πεστροφεσ θαλÀσσησ δεν πρεπει να
διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ, να µεταφορτωνονται, να
εκφορτωνονται, να µεταφερονται, να αποθηκευονται, να
πωλουνται, να εκτÝθενται η να διατÝθενται προσ πωληση,
αλλÀ πρεπει να απορρÝπτονται αµεσωσ στη θÀλασσα, εφÞσον εχουν αλιευθεÝ σε οποιοδηποτε τµηµα του Skagerrak
και του Kattegat που βρÝσκεται εκτÞσ του ορÝου των 4
µιλÝων το οποÝο µετρÀται απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ των
κρατων µελων.
Íρθρο 37
1. Απαγορευεται η χρηση διχτυων µηχανÞτρατασ µε µεγεθοσ µατιων µικρÞτερο των 32 χιλιοστÞµετρων απÞ την 1η
ΙουλÝου εωσ τη 15η ΣεπτεµβρÝου στα υδατα που βρÝσκονται
εντÞσ 3 µιλÝων απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ στο Skagerrak και το
Kattegat.
2. ΩστÞσο εντÞσ των εν λÞγω υδÀτων και κατÀ τη διÀρκεια τησ εν λÞγω περιÞδου, επιτρεπεται η αλιεÝα:
— γαρÝδασ του ΒορρÀ (Pandalus borealis), µε δÝχτυα που
εχουν ελÀχιστο µεγεθοσ µατιου 30 χιλιοστÞµετρα

— φουσκοχειλÞχελου (Zoarces viviparus), γωβιου (Gobiidae) η σκορπιου (Cottus spp.) που προορÝζονται να
χρησιµοποιηθουν ωσ δÞλωµα, µε δÝχτυα οποιουδηποτε
µεγεθουσ µατιων.
Íρθρο 38
Απαγορευεται να διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ προσÞτητεσ ρεγγασ, σκουµπριου η σαρδελÞρεγγασ που εχουν αλιευθεÝ µε τρÀτεσ η γρι-γρι απÞ τα µεσÀνυχτα του ΣαββÀτου
εωσ τα µεσÀνυχτα τησ Κυριακησ στο Skagerrak και απÞ τα
µεσÀνυχτα τησ Παρασκευησ εωσ τα µεσÀνυχτα τησ Κυριακησ στο Kattegat.
Íρθρο 39
Απαγορευεται η χρηση δοκοτρατων στο Kattegat.
Íρθρο 40
ΚατÀ τη διÀρκεια των περιÞδων και εντÞσ των ζωνων που
αναφερονται στα Àρθρα 37, 38 και 39, κατÀ τισ οποÝεσ η
χρηση διχτυων µηχανÞτρατασ η δοκοτρατων δεν επιτρεπεται, απαγορευεται να φερουν τα σκÀφη τα εν λÞγω δÝχτυα,
εκτÞσ και εÀν τα δÝχτυα αυτÀ φυλÀσσονται συµφωνα µε τισ
διατÀξεισ που ορÝζονται στο Àρθρο 20 παρÀγραφοσ 1 του
κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του ΣυµβουλÝου.
Íρθρο 41
ΠαρÀ το Àρθρο 31, επιτρεπεται η χρηση ηλεκτρικου ρευµατοσ η πυροβÞλων µε καµÀκι για την αλεÝα τÞνου και
καρχαρÝα (Cetorhinus maximus) στο Skagerrak και το
Kattegat.

ΤΙΤΛΟΣ VII
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Íρθρο 42
ΕργασÝεσ µεταποÝησησ
1. Απαγορευεται η πραγµατοποÝηση επÝ του αλιευτικου
σκÀφουσ κÀθε φυσικησ η χηµικησ επεξεργασÝασ των ιχθυων
για την παραγωγη ιχθυαλευρου, ελαÝου η συναφων προϊÞντων η η µεταφÞρτωση αλιευµÀτων ιχθυων σε Àλλο σκÀφοσ για τουσ εν λÞγω σκοπουσ. Η απαγÞρευση αυτη δεν
εφαρµÞζεται στην επεξεργασÝα η τη µεταφÞρτωση εντοσθÝων.

2. Οι διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 1 δεν εφαρµÞζονται στην
παρασκευη σουρÝµι και ιχθυοπολτου επÝ αλιευτικου σκÀφουσ.
Íρθρο 43
Επιστηµονικη ερευνα
1. Ο παρων κανονισµÞσ δεν εφαρµÞζεται για τισ αλιευτικεσ δραστηριÞτητεσ που πραγµατοποιουνται αποκλειστικÀ
για επιστηµονικεσ ερευνεσ που διεξÀγονται µε την Àδεια
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και υπÞ την ευθυνη του ενδιαφερÞµενου κρÀτουσ µελουσ η
των ενδιαφεροµενων κρατων µελων και για τισ οποÝεσ εχει
ενηµερωθεÝ εκ των προτερων η Επιτροπη και το κρÀτοσ
µελοσ η τα κρÀτη µελη στων οποÝων τα χωρικÀ υδατα
διεξÀγεται η ερευνα.
2. Οι θαλÀσσιοι οργανισµοÝ που αλιευονται για τουσ σκοπουσ που ορÝζονται στην παρÀγραφο 1 µπορουν να
πωλουνται, να αποθεµατοποιουνται, να εκτÝθενται η να
διατÝθενται προσ πωληση, υπÞ τον Þρο Þτι:
— ανταποκρÝνονται στα πρÞτυπα που καθορÝζονται στο
παρÀρτηµα XII του παρÞντοσ κανονισµου, καθωσ και
στα πρÞτυπα εµπορÝασ που εχουν θεσπιστεÝ δυνÀµει
του Àρθρου 2 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του
ΣυµβουλÝου, τησ 17ησ ∆εκεµβρÝου 1992, περÝ κοινησ
οργανωσεωσ αγορÀσ στον τοµεα των προϊÞντων και
υδατοκαλλιεργειασ (1) η
— πωλουνται Àµεσα για Àλλουσ σκοπουσ εκτÞσ τησ
ανθρωπινησ κατανÀλωσησ.
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Íρθρο 44

Τεχνητη ανασυσταση των αποθεµÀτων και µετοÝκηση
1. Ο παρων κανονισµÞσ δεν εφαρµÞζεται για αλιευτικεσ
δραστηριÞτητεσ που πραγµατοποιουνται αποκλειστικÀ για
την τεχνητη ανασυσταση των αποθεµÀτων η τη µετοÝκηση
θαλÀσσιων οργανισµων και που διεξÀγονται µε την Àδεια
και υπÞ την ευθυνη του ενδιαφερÞµενου κρÀτουσ µελουσ η
των ενδιαφεροµενων κρατων µελων. Ùταν η τεχνητη
ανασυσταση των αποθεµÀτων η η µετοÝκηση διενεργουνται
στα υδατα Àλλου κρÀτουσ µελουσ η Àλλων κρατων µελων,
πρεπει να ενηµερωνονται εκ των προτερων η Επιτροπη και
Þλα τα ενδιαφερÞµενα κρÀτη µελη.
2. Οι θαλÀσσιοι οργανισµοÝ που αλιευονται για τουσ σκοπουσ που ορÝζονται στην παρÀγραφο 1 και στη συνεχεια
ρÝπτονται πÀλι ζωντανοÝ στη θÀλασσα µπορουν να πωλουνται, να αποθηκευονται, να εκτÝθενται η να διατÝθενται
προσ πωληση υπÞ τον Þρο Þτι ανταποκρÝνονται στα πρÞτυπα εµπορÝασ που εχουν θεσπιστεÝ δυνÀµει του Àρθρου 2
του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.

ΤΙΤΛΟΣ VIII
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Íρθρο 45

Íρθρο 46

1. Ùταν για τη διατηρηση των αποθεµÀτων θαλÀσσιων
οργανισµων απαιτεÝται Àµεση δρÀση, η Επιτροπη θεσπÝζει,
επιπροσθετωσ η κατÀ παρεκκλιση απÞ τον παρÞντα κανονισµÞ, οποιαδηποτε αναγκαÝα µετρα συµφωνα µε τη διαδικασÝα που αναφερεται στο Àρθρο 48.

1. Τα κρÀτη µελη δυνανται να λαµβÀνουν µετρα για τη
διατηρηση και τη διαχεÝριση των αποθεµÀτων:

2. Σε περÝπτωση που απειλεÝται σοβαρÀ η διατηρηση ορισµενων ειδων η αλιευτικων πεδÝων και εφÞσον κÀποια
καθυστερηση θα προκαλουσε ζηµÝα που δυσκολα θα µπορουσε να επανορθωθεÝ, ενα κρÀτοσ µελοσ δυναται να λÀβει
ενδεδειγµενα και χωρÝσ διακρÝσεισ µετρα διατηρησησ στα
υδατα που εµπÝπτουν στη δικαιοδοσÝα του.
3. Τα µετρα που προβλεπονται στην παρÀγραφο 2, καθωσ
και η αιτιολογικη εκθεση που τα συνοδευει, κοινοποιουνται στην Επιτροπη και στα λοιπÀ κρÀτη µελη αµεσωσ
µετÀ τη θεσπιση τουσ.
Η Επιτροπη επιβεβαιωνει, η απαιτεÝ την ακυρωση η την
τροποποÝηση των µετρων αυτων εντÞσ προθεσµÝασ δεκα
εργασÝµων ηµερων απÞ τη ληψη τησ εν λÞγω κοινοποÝησησ.
Η απÞφαση τησ Επιτροπησ κοινοποιεÝται αµεσωσ στα κρÀτη µελη.
Τα κρÀτη µελη δυνανται να παραπεµπουν στο Συµβουλιο
την απÞφαση τησ Επιτροπησ εντÞσ προθεσµÝασ δεκα εργασÝµων ηµερων απÞ τη ληψη τησ εν λÞγω κοινοποÝησησ.
Το Συµβουλιο δυναται, µε ειδικη πλειοψηφÝα, να λÀβει
διαφορετικη απÞφαση εντÞσ προθεσµÝασ ενÞσ µηνÞσ.
(1) ΕΕ L 388 τησ 31.12.1992, σ. 1¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ τον κανονισµÞ (ΕΚ) αριθ. 3318/94 (ΕΕ L 350
τησ 31.12.1994, σ. 15).

α) στην περÝπτωση αποκλειστικÀ τοπικων αλιευτικων
αποθεµÀτων που ενδιαφερουν µÞνον τουσ αλιεÝσ του
συγκεκριµενου κρÀτουσ µελουσ η
β) µε τη µορφη Þρων η λεπτοµερων ρυθµÝσεων που αποσκοπουν στον περιορισµÞ των αλιευµÀτων µεσω τησ
ληψησ τεχνικων µετρων:
i) που συµπληρωνουν εκεÝνα που ορÝζονται στην κοι-

νοτικη νοµοθεσÝα σχετικÀ µε την αλιεÝα η

ii) που υπερβαÝνουν τισ ελÀχιστεσ απαιτησεισ που ορÝ-

ζονται στην εν λÞγω νοµοθεσÝα,

υπÞ την προυMπÞθεση Þτι τα εν λÞγω µετρα εφαρµÞζονται
αποκλειστικÀ για τουσ αλιεÝσ του συγκεκριµενου κρÀτουσ
µελουσ, Þτι συµβιβÀζονται µε το κοινοτικÞ δÝκαιο και Þτι
εÝναι συµφωνα µε την κοινη αλιευτικη πολιτικη.
2. Η Επιτροπη ενηµερωνεται εγκαÝρωσ προκειµενου να
υποβÀλει τισ παρατηρησεισ τησ για κÀθε σχεδιο µε το
οποÝο θεσπÝζονται η τροποποιουνται εθνικÀ τεχνικÀ µετρα.
ΕÀν, εντÞσ προθεσµÝασ ενÞσ µηνÞσ απÞ την εν λÞγω κοινοποÝηση, η Επιτροπη υποβÀλει σχετικÞ αÝτηµα, το ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ µελοσ αναστελλει την εναρξη τησ ισχυοσ
των προβλεπÞµενων µετρων µεχρι τη ληξη τρÝµηνησ προθεσµÝασ απÞ την ηµεροµηνÝα τησ κοινοποÝησησ αυτησ, ετσι
ωστε να παρασχεθεÝ η δυνατÞτητα στην Επιτροπη να
αποφασÝσει εντÞσ τησ προθεσµÝασ αυτησ εÀν τα µετρα αυτÀ
εÝναι συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 1.
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ΕφÞσον η Επιτροπη διαπιστωσει, µε απÞφαση την οποÝα
ανακοινωνει σε Þλα τα κρÀτη µελη, Þτι ενα σχεδιαζÞµενο
µετρο δεν πληροÝ τισ διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 1, το
ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ µελοσ δεν δυναται να θεσει σε ισχυ
το εν λÞγω µετρο, εκτÞσ και εÀν επιφερει τισ αναγκαÝεσ
τροποποιησεισ.
Το ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ µελοσ ενηµερωνει αµεσωσ τα
λοιπÀ κρÀτη µελη και την Επιτροπη σχετικÀ µε τα µετρα
που εχει θεσπÝσει, αφου προβεÝ στισ τυχÞν αναγκαÝεσ τροποποιησεισ.
3. Τα κρÀτη µελη παρεχουν στην Επιτροπη, µετÀ απÞ
αÝτηση τησ, Þλα τα στοιχεÝα που απαιτουνται για να εκτιµηθεÝ κατÀ πÞσο τα εθνικÀ τεχνικÀ µετρα πληρουν τισ
διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 1.
4. Με πρωτοβουλÝα τησ Επιτροπησ η µετÀ απÞ αÝτηση
οποιουδηποτε κρÀτουσ µελουσ, το ερωτηµα εÀν ενα εθνικÞ
τεχνικÞ µετρο το οποÝο εφαρµÞζει ενα κρÀτοσ µελοσ εÝναι
συµφωνο µε την παρÀγραφο 1, δυναται να αποτελεσει το
αντικεÝµενο απÞφασησ που λαµβÀνεται συµφωνα µε τη
διαδικασÝα που ορÝζεται στο Àρθρο 48. Σε περÝπτωση που
ληφθεÝ η απÞφαση αυτη, εφαρµÞζονται οι διατÀξεισ του
τρÝτου και του τεταρτου εδαφÝου τησ παραγρÀφου 2.
5. Τα µετρα που αφορουν τισ αλιευτικεσ δραστηριÞτητεσ
που ασκουνται απÞ την ακτη ανακοινωνονται απÞ το
ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ µελοσ στην Επιτροπη αποκλειστικÀ
για ενηµερωτικουσ σκοπουσ.
Íρθρο 47
1. Το αργÞτερο ενα ετοσ µετÀ την εναρξη ισχυοσ του
παρÞντοσ κανονισµου, το Συµβουλιο αποφασÝζει, βÀσει
προτÀσεωσ τησ Επιτροπησ, τη θεσπιση κανÞνων για τη
χρησιµοποÝηση συνδυασµων µεγεθων µατιων που θα εφαρµÞζονται απÞ την ηµεροµηνÝα εφαρµογησ του παρÞντοσ
κανονισµου.
Το αργÞτερο τρÝα χρÞνια µετÀ την ηµεροµηνÝα εφαρµογησ
του παρÞντοσ κανονισµου, το Συµβουλιο αποφασÝζει,
βÀσει προτÀσεωσ τησ Επιτροπησ, αναθεωρησεισ και τροποποιησεισ των Þρων των παραρτηµÀτων I εωσ XI, οι οποÝεσ
εφαρµÞζονται εντÞσ ενÞσ ετουσ µετÀ τη ληψη τησ σχετικησ
απÞφασησ.
2. ΚατÀ τα ετη 1998, 1999 και 2000, τα κρÀτη µελη, Þταν
υποβÀλουν στην Επιτροπη αÝτηση χρηµατοδÞτησησ πειραµατικων σχεδÝων, δÝνουν προτεραιÞτητα στα πειραµατικÀ
σχεδια που αφορουν τη χρησιµÞτητα των τµηµÀτων δικτυωµατοσ µε τετρÀγωνα µÀτια η Àλλων µεσων για την
αυξηση τησ επιλεκτικÞτητασ των συρÞµενων εργαλεÝων.
Ùταν αξιολογεÝ τα προσ χρηµατοδÞτηση πειραµατικÀ σχεδια, η Επιτροπη δÝνει προτεραιÞτητα στα σχεδια αυτÀ.
Το αργÞτερο τεσσερα ετη µετÀ την ηµεροµηνÝα εκδοσησ
του παρÞντοσ κανονισµου, η Επιτροπη υποβÀλει στο
Συµβουλιο εκθεση και κατÀλληλεσ προτÀσεισ σχετικÀ µε τα
πορÝσµατα των προαναφερÞµενων πειραµατικων σχεδÝων.
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Το Συµβουλιο αποφαÝνεται για τισ προτÀσεισ αυτεσ εντÞσ
ετουσ απÞ την υποβολη τουσ.
Íρθρο 48
Οι λεπτοµερεÝσ κανÞνεσ για την εφαρµογη του παρÞντοσ
κανονισµου θεσπÝζονται συµφωνα µε τη διαδικασÝα που
προβλεπεται στο Àρθρο 18 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ.
3760/92. Οι κανÞνεσ αυτοÝ δυνανται να περιλαµβÀνουν,
µεταξυ Àλλων:
— τουσ τεχνικουσ κανÞνεσ για τον καθορισµÞ του πÀχουσ
του νηµατοσ,
— τουσ τεχνικουσ κανÞνεσ για τον καθορισµÞ των διαστÀσεων των µατιων,
— τουσ κανÞνεσ δειγµατοληψÝασ,
— τουσ καταλÞγουσ και τισ τεχνικεσ περιγραφεσ του εξοπλισµου που δυναται να προσδενεται στα δÝχτυα,
— τουσ τεχνικουσ κανÞνεσ για τη µετρηση τησ ισχυοσ του
κινητηρα,
— τουσ τεχνικουσ κανÞνεσ σχετικÀ µε τα δÝχτυα µε τετρÀγωνα µÀτια,
— τουσ τεχνικουσ κανÞνεσ σχετικÀ µε τα υλικÀ διχτυων,
— τροποποιησεισ στουσ κανÞνεσ για τη χρηση συνδυασµων µεγεθων µατιων.
Íρθρο 49
ΑπÞ την 1η ΙανουαρÝου 2000 καταργουνται τα ακÞλουθα
Àρθρα, παρÀγραφοι και παραρτηµατα του κανονισµου
(ΕΚ) αριθ. 894/97:
— τα Àρθρα 1 εωσ 10,
— τα Àρθρα 12 εωσ 17,
— τα παραρτηµατα I εωσ VII.
Οι αναφορεσ στον εν λÞγω κανονισµÞ πρεπει να εκλαµβÀνονται ωσ αναφορεσ στον παρÞντα κανονισµÞ και ορÝζονται µε βÀση τον πÝνακα αντιστοιχÝασ που παρατÝθεται στο
παρÀρτηµα XV.
Οι επιστηµονικεσ ονοµασÝεσ των θαλÀσσιων οργανισµων
που αναφερονται ειδικÞτερα στον παρÞντα κανονισµÞ
περιλαµβÀνονται στο παρÀρτηµα XIV.
Íρθρο 50
Ο παρων κανονισµÞσ αρχÝζει να ισχυει την εβδοµη ηµερα
απÞ τη δηµοσÝευση του στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
ΕφαρµÞζεται απÞ την 1η ΙανουαρÝου 2000 εκτÞσ απÞ το
Àρθρο 32 παρÀγραφοσ 3 και το Àρθρο 47 που εφαρµÞζονται απÞ την εναρξη ισχυοσ του παρÞντοσ κανονισµου.
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Ο παρων κανονισµÞσ εÝναι δεσµευτικÞσ ωσ προσ Þλα τα µερη του και ισχυει Àµεσα σε κÀθε
κρÀτοσ µελοσ.
Βρυξελλεσ, 30 ΜαρτÝου 1998.
Για το Συµβουλιο
Ο ΠρÞεδροσ
Lord SIMON of HIGHBURY
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Περιοχεσ 1 και 2 εκτÞσ του Skagerrak και του Kattegat
ΚατηγορÝεσ µεγεθουσ, µατιων, εÝδη-στÞχοι και απαιτουµενα ποσοστÀ αλιευµÀτων που εφαρµÞζονται για τη
χρησιµοποÝηση µÝασ µÞνον κατηγορÝασ µεγεθουσ µατιων
ΚατηγορÝεσ µεγεθουσ µατιων (σε mm)
, 16

16-31

32-54

ΕÝδη-στÞχοι

55-69

70-79

80-99

$ 100

ΕλÀχιστο ποσοστÞ των ειδων-στÞχων
95

90/60
(3)(5)

×

×

ΑµµÞχελο (Ammodytidae) (2)

ΑµµÞχελο (Ammodytidae) (1)

90/60
(4)

35

30

70 (6)

Ουδεν

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

60

30

90

ΣÝκο τησ ΝορβηγÝασ (Trisopterus esmarkii)

×

×

×

×

×

×

ΕπερλÀνοσ (αθερÝνα) (Atherina spp. και Osmerus spp.)

×

×

×

×

×

×

ΣÝκο (Trisopterus minutus)

×

×

×

×

×

×

ΜπακαλιÀροσ (γουρλοµÀτησ) (Gadus argenteus)

×

×

×

×

×

×

Κεπολα (Cepolidae)

×

×

×

×

×

×

ΠαπαλÝνα (σαρδελÞµεγα) (Sprattus sprattus)

×

×

×

×

×

×

Χελι (Anguilla anguilla)

×

×

×

×

×

×

ΓÀβροσ (Engraulis encrasicholus)

×

×

×

×

×

×

ΠροσφυγÀκι (Micromesistius poutassou)

×

×

×

×

×

×

ΓουρλοµÀτησ (Argentinidae)

×

×

×

×

×

×

Σαρδελα (Sardina pilchardus)

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ΓαρÝδεσ/Common prawns (Pandalus montagui, Crangon spp.,

×

Palaemon spp.)

ΣκουµπρÝ (Scomber spp.)

×

[

×

ΣουρÝδι (Trachurus spp.)
Ρεγγα (Clupea harengus)

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ΚαλαµαρÀκια (Loliginidae, Ommastrephidae)

[

×

×

×

×

×

ΖαργÀνα (Belone spp.)

[

×

×

×

×

×

ΜπακαλιαρÀκι (σουκο του Ατλαντικου) (Trisopterus luscus)

[

×

×

×

×

×

ΓαρÝδεσ (Pandalus spp., Parapenaeus longirostris)

[

×

×

×

×

ΜουγκρÝ (Conger conger)

[ÿ

×

×

×

×

ΚαπÞνια (Trachinidae)

[ÿ

×

×

×

×

ÿ

×

×

×

×

ΧταπÞδι (Octopus vulgaris)

[ÿ

×

×

×

×

ΓαλÀτεια (Galatheidae)

[ÿ

×

×

×

×

ΚαραβÝδα θαλασσινη (Nephrops norvegicus)

[ÿ

×

×

×

×

Γλωσσα (Solea vulgaris)

[ÿ

×

×

Ζαγκετα (Pleuronectes platessa)

[ÿ

×

×

ΜπακαλιÀροσ (Merluccius merluccius)

[ÿ

×

×

Γλωσσα λεπιδωτη (Lepidorhombus spp.)

[ÿ

×

×

ΜπακαλιÀροσ µερλÀν (Merlangius merlangus)

[ÿ

×

×

ΠισÝ (Scophthalmus rhombus)

[ÿ

×

×

ΚαπÞνια (Triglidae)

×
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ΚατηγορÝεσ µεγεθουσ µατιων (σε mm)
, 16

16-31

32-54

ΕÝδη-στÞχοι

55-69

70-79

80-99

$ 100

ΕλÀχιστο ποσοστÞ των ειδων-στÞχων
95

90/60
(3)(5)

60

30

90/60
(4)

90

35

30

70 (6)

Ουδεν

ΠολλÀκα (Pollachius pollachius)

[ÿ

×

×

ΛιµÀντα (Limanda limanda)

[ÿ

×

×

ΣουπιÀ (Sepia officinalis)

[ÿ

×

×

ΛαβρÀκι (Dicentrarchus labrax)

[ÿ

×

×

ΧωµατÝδα (Platichtys flesus)

[ÿ

×

×

Γλωσσα η µικρÞστοµοσ (Microstomus kitt)

[ÿ

×

×

ΣκυλÞψαρο (Scyliorhinus spp.)

[ÿ

×

×

Γλωσσα η γλυπτοκεφαλοσ (Glyptocephalus cynoglossus)

[ÿ

×

×

ΧριστÞψαρο (Zeus faber)

[ÿ

×

×

Χτενι βασιλικÞ (Chlamys opercularis)

[ÿ

×

×

Χτενι πολυχρωµο (Chlamys varia)

[ÿ

×

×

Μπαρµπουνια (Mullidae)

[ÿ

×

×

Κεφαλοσ (Mugilidae)

[ÿ

×

×

ΜακρουρÝδεσ (Nezumia spp., Trachyrhyncus spp.,
Malacocephalus spp.)

[ÿ

×

×

ΤριχιουρÝδεσ (Trichiuridae)

[ÿ

×

×

ΒατραχÞψαρα (Lophiidae)

[ÿ

×

×

ΣαλÀχια (Rajidae)

[ÿ

×

×

ΣπαρÝδεσ (Sparidae)

[ÿ

×

×

ΚαλκÀνι (Psetta maxima)

[ÿ

×

×

Ùλοι οι λοιποÝ θαλÀσσιοι οργανισµοÝ

×

(1) Σε Àλλεσ περιοχεσ και περιÞδουσ του ετουσ εκτÞσ εκεÝνων που ορÝζονται στην υποσηµεÝωση
(2) Στη ΒÞρεια ΘÀλασσα απÞ την 1η ΝοεµβρÝου εωσ την τελευταÝα ηµερα του ΦεβρουαρÝου.
(3) Τα αλιευµατα που διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ πρεπει να αποτελουνται:
— σε ποσοστÞ τουλÀχιστον 90 % απÞ οποιοδηποτε µÝγµα δυο η περισσοτερων ειδων-στÞχων η
— σε ποσοστÞ τουλÀχιστον 60 % ενα οποιοδηποτε εÝδοσ-στÞχο και σε ποσοστÞ Þχι µεγαλυτερο του 5 % απÞ οποιοδηποτε µÝγµα γÀδου, µπακαλιÀρου εγκλεφÝνου
και µαυρησ πολλÀκασ και Þχι µεγαλυτερο του 15 % οποιουδηποτε µÝγµατοσ των ειδων που σηµειωνονται µε το συµβολο «[».
4
( ) Τα αλιευµατα που διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ πρεπει να αποτελουνται:
— σε ποσοστÞ τουλÀχιστον 90 % απÞ οποιοδηποτε µÝγµα δυο η περισσοτερων ειδων-στÞχων, η
— σε ποσοστÞ τουλÀχιστον 60 % απÞ ενα οποιοδηποτε εÝδοσ-στÞχο και σε ποσοστÞ Þχι µεγαλυτερο του 5 % απÞ οποιοδηποτε µÝγµα γÀδου, µπακαλιÀρου
εγκλεφÝνου και µαυρησ πολλÀκασ και Þχι µεγαλυτερο του 15 % οποιουδηποτε µÝγµατοσ των ειδων που σηµειωνονται µε το συµβολο «ÿ».
(5) ∆ιατÀξεισ για τον περιορισµÞ των αλιευµÀτων ρεγγασ που επιτρεπεται να διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ Þταν αλιευονται µε δÝχτυα µε µÀτια µεγεθουσ 16—31 mm
περιεχονται στην κοινοτικη νοµοθεσÝα µε την οποÝα καθορÝζονται, για ορισµενα αποθεµατα ψαριων και οµÀδεσ αποθεµÀτων ψαριων, συνολα επιτρεπÞµενων
αλιευµÀτων και ορισµενοι Þροι υπÞ τουσ οποÝουσ µπορουν να αλιευονται.
(6) ΚατÀ το πρωτο ετοσ µετÀ την ηµεροµηνÝα εφαρµογησ του παρÞντοσ κανονισµου, για Þλα τα αλιευµατα που αλιευονται στην περιοχη 2 πλην τησ ΒÞρειασ ΘÀλασσασ,
τησ διαÝρεσησ CIEM Vb, τησ επÝ µερουσ ζωνησ VI βορεÝωσ του γεωγραφικου πλÀτουσ 56°Β και τησ επÝ µερουσ ζωνησ XII βορεÝωσ του γεωγραφικου πλÀτουσ 56°Β,
ισχυει ελÀχιστο ποσοστÞ ειδων-στÞχων 50 %.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Περιοχη 3, εκτÞσ τησ ζωνησ CIEM IXa ανατολικÀ του γεωγραφικου
µηκουσ 7°239480 ∆
ΚατηγορÝεσ µεγεθων µατιων, εÝδη-στÞχοι και απαιτουµενα ποσοστÀ αλιευµÀτων που εφαρµÞζονται για τη
χρησιµοποÝηση µÝασ µÞνον κατηγορÝασ µεγεθουσ µατιων

ΚατηγορÝεσ µεγεθων µατιων (σε mm)
16-31

ΕÝδη-στÞχοι

ΑµµÞχελο (Ammodytidae)
ΜπακαλιαρÀκι τησ ΝορβηγÝασ (Trisopterus esmarkii)
ΠαπαλÝνα (σαρδελÞρεγγα) (Sprattus sprattus)
Χελι (Anguilla anguilla)
Γαυροσ (Engraulis encrasicolus)
ΕπερλÀνοσ (αθερÝνα) (Atherina spp and Osmerus spp)
ΣÝκο (Trisopterus minutus)
ΜπακαλιÀροσ (γουρλοµÀτησ) (Gadus argenteus)
Κεπολα (Cepolidae)
Σαρδελα (Sardina pilchardus)

ΣκουµπρÝ (Scomber spp.)
ΣαυρÝδι (Trachurus spp)
Ρεγγα (Clupea harengus)
ΠροσφυγÀκι (Micromesistius poutassou)
ΓουρλοµÀτησ (Argentinidae)
ΚαλαµαρÀκια (Loliginidae, Ommastrephidae)
ΖαργÀνα (Belone spp)
ΜπακαλιαρÀκι Ατλαντικου (Trisopterus spp.)
ΣφηνÞγλωσσα (Dicologoglossa cuneata)
ΓαρÝδα (Pandalus spp.)

55-59

90 %

90 %

ΣουπιÀ (Sepia officinalis)
ΜακρουρÝδεσ (Malacocephalus spp., Nezumia spp., Trachyrhynchus spp.)
ΣκυλÞψαρο (Scyliorhinidae)
ΜÞρα µÞρα (Mora moro)
ΓαλÀτεια (Galatheidae)
ΧριστÞψαρο (Zeus faber)
Μπαρµπουνια (Mullidae)
Ùλοι οι λοιποÝ θαλÀσσιοι οργανισµοÝ

$ 70

30 %

70 %

70 %

Ουδεν

×

×

×

×

×

×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×

×

×

90 %

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×

×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

ΛεστιÀ (Bramidae, Berycidae)
ΜουγγρÝ (Conger conger)
ΣπαρÝδεσ (Spandae εκτÞσ των Spondyliosoma cantharus)
ΛειψÞσ (σκορπιοµÀνα) (Scorpaenidae)
ΨευδÞγλωσσα (Microchirus azevia, Microchirus vaneegatus)
Σαλουβαρδοσ (Phycis spp.)
∆ρÀκαινεσ (Trachinidae)
ΚαπÞνια (Triglidae)
ΜαρÝδα (Centracanthidae)
ΧταπÞδια (Octopus vulgaris, Eledone cirrosa)
Χειλουδεσ (Labridae)
ΓαρÝδεσ (Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea,
Parapenaeus longirostris)

60-69

ΕλÀχιστο ποσοστÞ των ειδων-στÞχων
50 %

Polybius henslowi
ΓαρÝδεσ (Pandalus mantagui, Crangon spp, Palaemon spp)

32-54

×

×
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Ζωνη CIEM IXa ανατολικÀ του γεωγραφικου µηκουσ 7°309 ∆
ΚατηγορÝεσ µεγεθων µοτιων, εÝδη-στÞχοι και απαιτουµενα ποσοστÀ αλιευµÀτων που εφαρµÞζονται για τη
χρησιµοποÝηση µÝασ µÞνον κατηγορÝασ µεγεθουσ µατιων
ΚατηγορÝεσ µεγεθων µατιων (σε mm)

ΕÝδη-στÞχοι

40-54

$ 55

ΕλÀχιστο ποσοστÞ των ειδων-στÞχων
60 % (1)

Ουδεν

Κεφαλοσ (Mugilidae)

×

×

ΣπαρÝδεσ (Sparidae)

×

×

Μπαρµπουνια µουλÝδεσ (Mullidae)

×

×

ΚαπÞνι (Triglidae)

×

×

∆ρÀκαινα (Trachinidae)

×

×

Χειλουδεσ (Labridae)

×

×

Σαλουβαρδοσ (Phycis spp.)

×

×

ΣφηνÞγλωσσα (Dicologoglossa cuneata)

×

×

Ζαγκετα (Citharus linguatula)

×

×

ΜουγκρÝ (Conger conger)

×

×

ΤζιτζÝκι (Squilla mantis)

×

×

ΓαρÝδεσ (Parapenaeus longirostris, Pandalus spp.)

×

×

ΚαλαµÀρι (Ommastrephidae, Loliginidae, Alloteuthis spp.)

×

×

ΧταπÞδι (Octopus vulgaris)

×

×

ΣουπιÀ (Sepia spp.)

×

×

ΣκουµπρÝ (Scomber spp.)

×

×

ΣαυρÝδι (Trachurus spp.)

×

×

ΠροσφυγÀκι (Micromesistius poutassou)

×

×

Χελι (Anguilla anguilla)

×

×

ΕπερλÀνοσ (αθερÝνα) (Atherina spp., Osmerus spp.)

×

×

ΖαργÀνα (Belone spp.)

×

×

Ùλοι οι λοιποÝ θαλÀσσιοι οργανισµοÝ

×

(1) Οι ποσÞτητεσ οποιουδηποτε µÝγµατοσ των λοιπων ειδων που αναφερονται στο παρÀρτηµα XII και διστηρουνται επÝ του
σκÀφουσ δεν πρεπει να υπερβαÝνουν το 10 % του βÀρουσ των συνολικων αλιευµÀτων που διατηρουνται επÝ του
σκÀφουσ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Skagerrak και Kattegat
ΚατηγορÝεσ µεγεθων µατιων, εÝδη-στÞχοι και απαιτουµενα ποσοστÀ αλιευµÀτων που εφαρµÞζονται για τη
χρησιµοποÝηση µιÀσ µÞνον κατηγορÝασ µεγεθουσ µατιων
ΚατηγορÝεσ ελαχÝστων µεγεθων των µατιων (σε mm)
, 16

ΕÝδη

16-31

32-69

70-89

$ 90

ΕλÀχιστο ποσοστÞ των ειδων-στÞχων

ΑµµÞχελα (Ammodytidae) (3)

50 %

50 %

20 %

50 %

20 %

50 %

30 %

Ουδεν

×

×

×

×

×

×

×

×

ΑµµÞχελα (Ammodytidae) (4)

×

×

×

×

×

×

ΜπακαλιαρÀκι τησ ΝορβηγÝασ

×

×

×

×

×

×

ΠροσφυγÀκι (Micromesistius poutassou)

×

×

×

×

×

×

∆ρÀκαινα (Trachinus draco) ( )

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

(Trisopterus esmarkii)

1

ΜαλÀκια (εκτÞσ Sepia)

(1)

ΖαργÀνα (Belone belone)

(1)

ΚαπÞνι γκρÝζο (Eutrigla gurnardus)

(1)

ΓουρλοµÀτησ (Argentina spp.)
ΠαπαλÝνα

(σαρδελÞρεγγα)

(Sprattus

sprattus)

Χελι (Anguilla anguilla)

×

×

×

×

×

×

Κοινεσ γαρÝδεσ/ΓαρÝδεσ τησ Βαλτικησ
(Crangon spp. Palaemon adspersus) (1)

×

×

×

×

×

×

ΣκουµπρÝ (Scomber spp.)

×

×

×

×

ΣαυρÝδι (Trachurus spp.)

×

×

×

×

Ρεγγα (Clupea harengus)

×

×

×

×

ΓαρÝδα του ΒορρÀ (Pandalus borealis)

×

×

×

×

Κοινεσ γαρÝδεσ/ΓαρÝδεσ τησ Βαλτικησ

×

×

×

×

×

×

×

×

(Crangon spp. Palaemon adspersus) (2)

ΜπακαλιÀροσ ΜερλÀν (Merlangius merlangus)

ΚαραβÝδα θαλασσινη (Nephrops norvegicus)

Ùλοι οι λοιποÝ θαλÀσσιοι οργανισµοÝ
(1)
(2)
(3)
(4)

×

ΜÞνον εντÞσ των 4 µιλÝων απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ.
ΕκτÞσ των 4 µιλÝων απÞ τισ γραµµεσ βÀσησ.
ΑπÞ την 1η ΜαρτÝου εωσ την 31η ΙουλÝου στο Kattegat.
Στο Skagerrak, απÞ την 1η ΝοεµβρÝου εωσ την τελευταÝα ηµερα του ΦεβρουαρÝου. Στο Kattegat απÞ την 1η Αυγουστου
εωσ την τελευταÝα ηµερα του ΦεβρουαρÝου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Περιοχεσ 4, 5 και 6
Α. Περιοχεσ 4 και 5
ΚατηγορÝεσ µεγεθων των µατιων (σε mm)
20-39

ΕÝδη

40-64

$ 65

ΕλÀχιστο ποσοστÞ των ειδων-στÞχων

ΓÞπα (Boops boops)
Σαρδελα (Sardina pilchardus)

50 %

80 %

Ουδεν

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

ΣκουµπρÝ (Scomber spp.)
ΣαυρÝδι (Trachurus spp.)
Ùλοι οι λοιποÝ θαλÀσσιοι οργανισµοÝ

*

Β. Περιοχη 6
ΚατηγορÝεσ µεγεθων των µατιων
(σε mm)
45-50

ΕÝδη

$ 100

ΕλÀχιστο ποσοστÞ των ειδων-στÞχων

ΓαρÝδεσ (Penaeus

subtilis,

Penaeus

kroyeri)

Ùλοι οι λοιποÝ θαλÀσσιοι οργανισµοÝ

brasiliensis,

Xiphopenaeus

30 %

Ουδεν

*

*
*
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Περιοχεσ 1 και 2

Μεγεθοσ µατιων

10-30 mm

50-70 mm

90-99 mm

100-119
mm

120-219
mm

$ 220
mm

Σαρδελα (Sardina pilchardus)

*

*

*

*

*

*

Χελι (Anguilla anguilla)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ΣαυρÝδι (Trachurus spp.)

*

*

*

*

*

Ρεγγα (Clupea harengus)

*

*

*

*

*

ΣκουµπρÝ (Scomber spp.)

*

*

*

*

*

Μπαρµπουνια (Mullidae)

*

*

*

*

*

ΖαργÀνα (Belone spp.)

*

*

*

*

*

ΛαυρÀκι (Dicentrarchus labrax)

*

*

*

*

Κεφαλοι (Mugilidae)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ΕÝδη

ΠαπαλÝνα (σαρδελÞρεγγα) (Sprattus
sprattus)

ΛιµÀντα (Limanda limanda)
ΜπακαλιÀροσ εγκλεφÝνοσ (Melanogrammus aeglefinus)

ΜπακαλιÀροσ µερλÀν (Merlangius merlangus) (2)

*

*

*

ΧωµατÝδα (Platichthys flesus)

*

*

*

Γλωσσα (Solea vulgaris)

*

*

*

Ζαγκετα (Pleuronectes platessa)

*

*

*

ΣουπιÀ (Sepia officinalis)

*

*

*

ΓÀδοσ (Gadus morhua)

*

*

ΠολλÀκα (Pollachius pollachius) (3)

*

*

ΛÝγκα (Molva molva)

*

*

Μαυρη πολλÀκα (Pollachius virens)

*

*

ΜπακαλιÀροσ (Merluccius merluccius)

*

*

ΚεντρÞνι (Squalus acanthias)

*

*

ΡÝνα (Scyliorhinus spp.)

*

*

Γλωσσα λεπιδωτη (Lepidorhombus spp.)

*

*

ΚυκλÞπτεροσ (Cyclopterus lumpus)

*

*

Ùλοι οι λοιποÝ θαλÀσσιοι οργανισµοÝ

(3)

* (1)

(1) Τα βατραχÞψαρα (Lophius spp.) που προερχονται απÞ τισ ζωνεσ CIEM VI και VII και διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ σε
ποσοστÞ Àνω του 30 % των συνολικων αλιευµÀτων και που προερχονται απÞ τισ περιοχεσ αυτεσ, πρεπει να εχουν αλιευθεÝ
µε δÝχτυα µε µεγεθοσ µατιων τουλÀχιστον 250 mm
(2) Στισ διαιρεσεισ CIEM VIIe και VIId, απÞ τισ 3 ∆εκεµβρÝου 1999 το ελÀχιστο µεγεθοσ µατιων θα εÝναι 90 mm
(3) Στισ διαιρεσεισ CIEM VIIe και VIId απÞ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1999 το ελÀχιστο µεγεθοσ, µατιων θα εÝναι 110 mm.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Περιοχη 3

, 40 mm

40-49 mm

50-59 mm

60-79 mm

80-99 mm

$ 100
mm

Σαρδελα (Sardina pilchardus)

×

×

×

×

×

×

ΓαρÝδα (Palaemon spp.)

×

×

×

×

×

×

Γυλοσ (Coris julis)

×

×

×

×

×

×

ΓÞπα (Boops boops)

×

×

×

×

×

×

ΓαρÝδα (Penaeus spp.)

×

×

×

×

×

ΤζιτζÝκι (Squilla mantis)

×

×

×

×

×

Μπαρµπουνια (Mullidae)

×

×

×

×

×

cuneata)

×

×

×

×

×

Χειλουδεσ (Labridae)

×

×

×

×

×

ΣαυρÝδι (Trachurus spp.)

×

×

×

×

ΣκουµπρÝ (Scomber spp.)

×

×

×

×

ΜπακαλιαρÀκι (Trisopterus luscus)

×

×

×

×

ΣουπÝα (Sepia officinalis)

×

×

×

×

ΚαπÞνι (Triglidae)

×

×

×

×

ΣπαρÝδεσ (Sparidae)

×

×

×

ΛειψÞσ (σκορπιοµÀνα) (Scorpaenidae)

×

×

×

ΨευδÞγλωσσα (Microchirus acevia)

×

×

×

ΚαλαµαρÀκια (Ommatostrephidae)

×

×

×

ΜουγκρÝ (Conger conger)

×

×

×

Σαλουβαρδοσ (Phycis spp.)

×

×

×

ΠισÝ (Scophtalmus rhombus)

×

×

×

∆ρÀκαινα (Trachinidae)

×

×

×

ΜαρÝδα (Centracanthidae)

×

×

×

×

×

ΣφηνÞγλωσσα (Dicologoglossa

ΛαυρÀκι (Dicentrarchus labrax)
ΜπακαλιÀροσ µερλÀν (Merlangius merlangus)

×

×

ΚαλκÀνι (Psetta maxima)

×

×

ΠολλÀκα (Pollachius pollachius)

×

×

ΠλευρονηκτÝδεσ (Pleuronectidae)

×

×

Γλωσσα (Solea vulgaris) (1)

×

ΜπακαλιÀροσ (Merluccius merluccius)
ΛοιποÝ θαλÀσσιοι οργανισµοÝ

( 2)

(1)

×
×

(1) Στισ διαιρεσεισ CIEM VIIIc και IX, το ελÀχιστο µεγεθοσ µατιων θα εÝναι 60 mm. Εντουτοισ, απÞ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1999, το
ελÀχιστο µεγεθοσ µατιων θα εÝναι 80—99 mm.
(2) Τα αλιευµατα βατραχÞψαρων (Lophius spp.) που διατηρουνται επÝ του σκÀφουσ σε ποσοστÞ Àνω του 30 % των
συνολικων αλιευµÀτων, πρεπει να εχουν αλιευθεÝ δÝχτυα µε µεγεθοσ µατιων τουλÀχιστον 220 mm.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΕπιτρεπÞµενοι συνδυασµοÝ κατηγοριων µεγεθουσ µατιων για τισ περιοχεσ 1 και 2 εκτÞσ απÞ το Skagerrak και
το Kattegat
ΧιλιοστÞµετρα

, 16 + 16-31
16-31 + 32-54
16-31 + 70-79
16-31 + 80-99
16-31 + $ 100
32-54 + 70-79
32-54 + 80-99
32-54 + $ 100
70-79 + 80-99
70-79 + $ 100
80-99 + $ 100

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΕπιτρεπÞµενοι συνδυασµοÝ κατηγοριων µεγεθουσ µατιων για την περιοχη 3, εκτÞσ απÞ τη ζωνη CIEM
διαÝρεση IXa ανατολικÀ του γεωγραφικου µηκουσ 7° 239 480 ∆
ΧιλιοστÞµετρα

16-31 + 32-54
16-31 + $ 70
32-54 + $ 70
55-59 + $ 70
70-79 + $ 70

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΠρουMποθεσεισ για τη χρησιµοποÝηση συνδυασµων κατηγοριων µεγεθουσ µατιων στην περιοχη 1 και 2, εκτÞσ
απÞ το Skagerrak και το Kattegat
π.υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
ΠρουMποθεσεισ για τη χρησιµοποÝηση συνδυασµων κατηγοριων µεγεθουσ µατιων στην περιοχη 3, εκτÞσ απÞ
τη ζωνη CIEM διαÝρεση IXa ανατολικÀ του γεωγραφικου µηκουσ 7°239480 ∆
π.υ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΕλÀχιστο µεγεθοσ
ΕÝδη

Περιοχεσ 1 εωσ 5 µε
εξαÝρεση τα
Skagerrak/Kattegat

Skagerrak/Kattegat

ΓÀδοσ (Gadus morhua)

35 cm

30 cm

ΜπακαλιÀροσ εγκλεφÝνοσ (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

27 cm

Μαυρη πολλÀκα (Pollachius virens)

35 cm

30 cm

ΠολλÀκα (Pollachius pollachius)

30 cm

—

ΜπακαλιÀροσ (Merluccius merluccius)

27 cm

30 cm

Γλωσσα λεπιδωτη (Lepidorhombus spp.)

20 cm

25 cm

Γλωσσα (Solea spp.)

24 cm

24 cm

Ζαγκετα (Pleuronectes platessa)

22 cm

27 cm

ΜπακαλιÀροσ (Merlangius merlangus)

27 cm

23 cm

ΛÝγκα (Molva molva)

63 cm

—

Μπλε λÝγκα (Molva dipterygia)

70 cm

—

ΛαυρÀκι (Dicentrarchus labrax)

36 cm

—

ΚαραβÝδα θαλασσινη (Nephrops norvegicus) (1)
Ουρεσ θαλασσινησ καραβÝδασ

130 (40) mm (1)

ΣκουµπρÝ (Scomber scombrus)

20 cm (2)

Ρεγγα (Clupea harengus)

20 cm

18 cm

ΣαυρÝδι (Trachurus trachurus)

15 cm

15 cm

Σαρδελα (Sardina pilchardus)

11 cm

—

85 mm (3)

220 (78) mm (1)

ΚαβουροµÀνα (Maia squinado)

120 mm

—

Χτενια (Chlamys spp.)

40 mm

—

Αµυγδαλο (Ruditapes decussatus)

40 mm

—

ΑχιβÀδα (Venerupis pullastra)

40 mm

—

Κυδωνι τησ ΙαπωνÝασ (Ruditapes philippinarum)

40 mm

—

ΑχιβÀδα (Venus verrucosa)

40 mm

—

ΑστακογαρÝδα (Homarus gammarus)

Κυθερια (Callista chione)

5 cm

Σωληνα ευθεÝα κιτρινωπη (Ensis spp., Pharus legumen)

10 cm

ΜÀκτρα Ατλαντικου (Spisula solidissima)

25 mm

ΑχιβÀδα (Donax spp.)

25 mm
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ΕλÀχιστο µεγεθοσ
ΕÝδη

Περιοχεσ 1 εωσ 5 µε
εξαÝρεση τα
Skagerrak/Kattegat

Skagerrak/Kattegat

Βουκινο (Buccinum undatum)

45 mm

—

ΧταπÞδι (Octopus vulgaris)

750 gr.

ΞιφÝασ (Xiphias gladius) (4)

25 kg η 125 cm
(κÀτω σιαγÞνα)

ΤÞνοσ ο κοινÞσ (Thunnus thynnus) (5)

6,4 kg

ΑστακÞσ (Palinurus spp.)

110 mm

ΕÝδοσ

ΚαραβÝδα θαλασσινη (Nephrops norvegicus)

ΟλÞκληρη η περιοχη, εκτÞσ απÞ την περιοχη 3 και τισ
CIEM VIa, VIIa: ολικÞ µηκοσ 85 mm, µηκοσ κελυφουσ 25 mm
CIEM VIa, VIIa, περιοχη 3: ολικÞ µηκοσ 70 mm,
µηκοσ κελυφουσ 20 mm

Ουρεσ θαλασσινησ καραβÝδασ

ΟλÞκληρη η περιοχη, εκτÞσ απÞ την περιοχη 3 και τισ

CIEM VIa, VIIa: 46 mm

VIEM VIa, VIIa, περιοχη 3: 37 mm

ΣκουµπρÝ (Scomber scombrus)

ΟλÞκληρη η περιοχη, εκτÞσ απÞ τη ΒÞρεια ΘÀλασσα:
20 cm
ΒÞρεια ΘÀλασσα: 30 cm

ΓÀβροσ (Engraulis encrasicolus)

ΟλÞκληρη η περιοχη, εκτÞσ απÞ τη CIEM IXa ανατολικÀ του γεωγραφικου µηκουσ 7°23948 ∆: 12 cm
CIEM IXa ανατολικÀ του γεωγραφικου µηκουσ
7°23948 ∆: 10 cm

Καβουρι (Cancer pagarus)

Περιοχεσ 1 και 2 βορεÝωσ των 56°Β: 140 mm
Περιοχη 2 νοτÝωσ των 56°Β εκτÞσ απÞ τη CIEM
διαιρεσεισ VIId, e, f και CIEM διαιρεσεισ IVb, c: 130
mm

∆ιαιρεσεισ CIEM IV b, c νοτÝωσ των 56°Β: 115 mm
∆ιαιρεσεισ CIEM VII, d, e. f: 140 mm
Περιοχη 3: 130 mm
Χτενι (Pecten maximus)

ΟλÞκληρη η περιοχη, εκτÞσ απÞ τη CIEM VIIa βορεÝωσ των 52°30 Β, VII: 100 mm
CIEM VIIa, βορεÝωσ των 52°309Β VIId: 110 mm

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΣυνολικÞ µηκοσ (µηκοσ του κελυφουσ).
30 cm µÞνο για βιοµηχανικουσ σκοπουσ.
ΑπÞ την 1η ΙανουαρÝου 2002 θα εφαρµÞζεται µηκοσ κελυφουσ 87 mm.
Απαγορευεται η εκφÞρτωση Àνω του 15 %, σε αριθµÞ, ξιφÝα κÀτω των 25 kg η 125 cm.
Απογορευεται η εκφÞρτωση Àνω του 15 %, σε αριθµÞ, τÞνου του κοινου κÀτω των 6,4 kg η 70 cm. Επιπλεον, απαγορευεται
η εκφÞρτωση κοινου τÞνου κÀτω των 1,8 kg.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
1. Το µεγεθοσ των ιχθυων µετρÀται, Þπωσ εµφαÝνεται στην εικÞνα 1, απÞ το ακραÝο σηµεÝο του ρυγχουσ µεχρι
το Àκρο τησ ουρÀσ.
2. Το µεγεθοσ τησ θαλασσινησ καραβÝδασ µετρÀται, Þπωσ εµφαÝνεται στην εικÞνα 2:
— ωσ µηκοσ του κελυφουσ, µετρουµενο παρÀλληλα προσ τη διÀµεση γραµµη απÞ το πÝσω µεροσ τησ
οφθαλµικησ κÞγχησ µεχρι το απωτερο Àκρο του κελυφουσ η/και
— ωσ συνολικÞ µηκοσ, µετρουµενο απÞ την Àκρη του ρÞστρου ωσ το πÝσω ακραÝο σηµεÝο, χωρÝσ τισ ακÝδεσ,
η/και
— για τισ αποκοµµενεσ ουρεσ καραβÝδων: απÞ το εµπρÞσθιο Àκρο του πρωτου µεταµερουσ τµηµατοσ τησ
ουρÀσ µεχρι το οπÝσθιο τελικÞ Àκρο, χωρÝσ να περιλαµβÀνονται οι ακÝδεσ. Η ουρÀ µετρÀται σε επÝπεδη
θεση, χωρÝσ να εÝναι τεντωµενη και στην πλευρÀ τησ ρÀχησ.
3. Το µεγεθοσ τησ αστακοκαραβÝδασ η του αστακου στισ περιοχεσ 1 εωσ 5 εκτÞσ του Skagerrak και του
Kattegat µετρÀται Þπωσ εµφαÝνεται στην εικÞνα 3 ωσ το µηκοσ του κελυφουσ µετρουµενο παρÀλληλα προσ
τη διÀµεση γραµµη απÞ το πÝσω µεροσ µιασ οφθαλµικησ κÞγχησ µεχρι το απωτερο Àκρο του κελυφουσ.
4. Το µεγεθοσ τησ αστακοκαραβÝδασ απÞ το Skagerrak και το Kattegat µετρÀται Þπωσ εµφαÝνεται στην
εικÞνα 3:
— ωσ το µηκοσ του κελυφουσ µετρουµενου παρÀλληλα προσ τη διÀµεση γραµµη απÞ το πÝσω µεροσ µιασ
οφθαλµικησ κÞγχησ µεχρι το απωτερο Àκρο του κελυφουσ η/και
— ωσ το ολικÞ µηκοσ απÞ την Àκρη του ρÞστρου ωσ το πÝσω ακραÝο σηµεÝο, χωρÝσ τισ ακÝδεσ.
5. Το µεγεθοσ τησ καβουροµÀνασ η του καβουριου µετρÀται Þπωσ εµφαÝνεται στισ εικÞνεσ 4α και 4β
αντÝστοιχα, Þπωσ το µεγιστο πλÀτοσ του κελυφουσ µετρουµενο καθετωσ προσ τη διαµηκη διÀµεσο γραµµη
του κελυφουσ.
6. Το µεγεθοσ των δÝθυρων µαλακÝων µετρÀται Þπωσ εµφαÝνεται στην εικÞνα 5, κατÀ µηκοσ τησ µεγαλυτερησ
διÀστασησ του οστρÀκου τουσ.
7. Το µεγεθοσ των βουκινων µετρÀται Þπωσ εµφαÝνεται στην εικÞνα 6, βÀσει του µηκουσ του κελυφουσ.
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ΕικÞνα 1

ΕικÞνα 2

ΕικÞνα 3

a)

a)

b)

b)

(Nephrops)
Αστακüσ Νορβηγßασ

(Homarus)
Αστακüσ

α) Μηκοσ κελυφουσ
β) ΣυνολικÞ µηκοσ
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ΕικÞνα 4 α

ΕικÞνα 5
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ΕικÞνα 4 β

ΕικÞνα 6
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑµµÞχελο
Αµυγδαλο
ΑστακοκαραβÝδα
ΑστακÞσ
ΑχιβÀδα
ΑχιβÀδα
ΑχιβÀδα

Ammodytidae
Ruditapes decussatus
Homarus gammarus
Palinurus spp.
Venerupis pullastra
Venus verrucosa
Donax spp.

ΒατραχÞψαρα
Βουκινο

Lophiidae
Buccinum undatum

ΓÀδοσ
ΓαλÀτεια
ΓαρÝδα
ΓαρÝδα
ΓαρÝδα
ΓαρÝδα
ΓαρÝδα του ΒορρÀ
ΓαρÝδεσ τησ Βαλτικησ
ΓÀβροσ
ΓαστερÞποδα µαλÀκια
Γλωσσα
Γλωσσα η γλοπτοκεφαλοσ
Γλωσσα λεπιδωτη
Γλωσσα µικρÞστοµοσ
ΓÞπα
ΓουρλοµÀτησ
Γυλοσ

Gadus morhua
Galatheidae
Pandalus montagui
Pandalus spp.
Palaemon spp.
Penaeus spp.
Pandalus borealis
Palaemon adspersus
Engraulis encrasicolus
Gasteropoda
Solea vulgaris
Glyptocephalus cynoglossus
Lepidorhombus spp.
Microstomus kitt
Boops boops
Argentinidae
Coris juris

∆Ýθυρα µαλÀκια

Bivalvia∆ρÀκαιναΤραψηινιδαε

ΕπερλÀνοσ (αθερÝνα)
Ζαγκετα
Ζαγκετα
ΖαργÀνα

Atherina spp., Osmerus spp.
Pleuronectes platessa
Citharus linguatula
Belone spp.

Καβουρι
ΚαβουροµÀνα
ΚαλαµÀρι
ΚαλκÀνι
ΚαπÞνι
ΚαπÞνι γκρÝζο
ΚαραβÝδα θαλασσινη

Cancer pagurus
Maja squinado
Loliginidae, Ommastrephidae, Alloteuthis spp.
Psetta maxima
Triglidae
Eutrigla gurnardus
Nephrops norvegicus

ΚεντρÞνι
Κεπολα
Κεφαλοσ
ΚÞκκινη γαρÝδα
ΚÞκκινη γαρÝδα µεγÀλη
Κυδωνι τησ ΙαπωνÝασ
Κυθερεια (αχιβÀδα γυαλιστερη)
ΚυκλÞπτεροσ

Squalus acanthiar spp.
Cepolidae
Mugilidae
Parapenaeus longirostris
Aristaeomorpha foliacea
Rudidapes philipinarum
Mencenavia mencenavia
Cyclopterus lumpus

ΛÀµπραινα
ΛαυρÀκι
ΛειψÞσ (σκορπιοµÀνα)
ΛεστιÀ
ΛÝγκα
ΛιµÀντα

Petromyzonidae
Dicentrarchus labrax
Scorpaenidae
Bramidae, Berycidae
Molva molva
Limanda limanda

ΜακρουρÝδεσ
ΜÀκτρα Ατλαντικου

Malacocephalus spp., Nezumia spp., Trachyrhynchus spp.
Spisula solidissima
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ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜαρÝδα
Μαυρη πολλÀκα
ΜÞρα µÞρα

Centracanthidae
Pollachius virens
Mora moro

ΜουγγρÝ
ΜπακαλιαρÀκι (συκο του Ατλαντικου)
ΜπακαλιαρÀκι Ατλαντικου
ΜπακαλιαρÀκι τησ ΝορβηγÝασ
ΜπακαλιÀροσ εγκλεφÝνοσ
ΜπακαλιÀροσ
ΜπακαλιÀροσ µερλÀν
ΜπακαλιÀροσ (γουρλοµÀτησ)
Μπαρµπουνια µουλÝδεσ
Μπλε λÝγκα
Μπλε και κÞκκινεσ γαρÝδεσ

Conger conger
Trisopterus luscus
Trisopterus luscus
Trisopterus esmarkii
Melanogrammus aeglefinus
Merluccius merluccius
Merlangius merlangus
Gadus argenteus
Mullidae
Molva dipterygia
Aristeus antennatus

ΞιφÝασ

Xiphias gladius

ΠαλαµÝδα
ΠαπαλÝνα (σαρδελÞρεγγα)
Πεστροφα θαλασσινη
ΠετρÞχελο
ΠισÝ
ΠλευρονηκτÝδεσ
ΠολλÀκα
ΠροσφυγÀκι

Katsuwonus pelamis
Sprattus sprattus
Salmo trutta
Myxinidae
Scophthalmus rhombus
Pleuronectidae
Pollachius pollachius
Micromesistius poutassou

Ρεγγα
ΣαλÀχι
ΣαλµονÝδεσ
Σαλουβαρδοσ
Σαρδελα
ΣÝκο
ΣκουµπρÝ
ΣκυλÞψαρο
ΣκυλÞψαρο (κεντρÞνι)
ΣολοµÞσ Ατλαντικου
ΣουπιÀ
ΣπαρÝδεσ
ΣταχτογαρÝδεσ
ΣφηνÞγλωσσα
Σωληνα ευθεÝα κιτρινωπη

Culpea harengus
Rajidae
Salmonidae
Phycis spp.
Sardina pilchardusΣαυρÝδιΤραψηθρθσ σππ.
Trisopterus minutus
Scomber spp., Scomber scombrus
Scyliorhinidae
Squalus acanthiar spp.
Salmo salar
Sepia officinalis, Sepia spp.
Sparidae
Crangon spp.
Dicologoglossa cuneata
Ensis spp., Pharus legumen

ΤζιτζÝκι
ΤÞνοσ
ΤÞνοσ κιτρινÞπτεροσ
ΤÞνοσ µεγαλÞφθαλµοσ
ΤÞνοσ ο κοινÞσ
ΤριχιουρÝδεσ

Squilla mantis
Auxis spp., Euthynnus spp.,
Katsuwonus spp., Thunnus spp.
Thunnus albacares
Thunnus obesus
Thunnus thynnus
Trichiuridae

Χειλουδεσ
Χελι
ΧριστÞψαρο
ΧταπÞδι
Χτενι βασιλικÞ
Χτενι πολυχρωµο
Χτενι
ΧωµατÝδα

Labridae
Anguilla anguilla
Zeus faber
Octopus vulgaris, Eledone cirrosa
Chlamys opercularis
Chlamys varia
Pecten maximus
Platichthys flesus

ΨευδÞγλωσσα

Microchirus ocellatus
Microchirus variegatus
Polybius henslowi
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV
ΠÝνακασ αντιστοιχÝασ

ΚανονισµÞσ (ΕΚ) αριθ. 894/97

Παρων κανονισµÞσ

Íρθρο 1

Íρθρα 1 και 2

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 4

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 2

Íρθρο 10

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 3

Íρθρο 5

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 4

Íρθρα 14 και 15

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 5

—

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 6 πρωτο εδÀφιο

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 1 και Àρθρο 12 παρÀγραφοσ
1

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 6 δευτερο εδÀφιο

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 6

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 7

—

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 8

—

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 9 πρωτο εδÀφιο

Íρθρο 6

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 9 δευτερο εδÀφιο

Íρθρο 7

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 9 τρÝτο εδÀφιο

Íρθρο 3 στοιχεÝο δ)

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 10 πρωτο εδÀφιο
στοιχεÝα α), β) και γ)

Íρθρο 11, παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 10 πρωτο εδÀφιο στοιχεÝο δ)

Íρθρο 3 στοιχεÝα ζ) και η)

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 10 πρωτο εδÀφιο στοιχεÝο ε)

Íρθρο 13

Íρθρο 2 παρÀγραφοσ 10 δευτερο εδÀφιο

Íρθρο 48

Íρθρο 3

Íρθρο 48

Íρθρο 4

Íρθρο 16

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 1

Íρθρα 17 και 18 παρÀγραφοσ 2

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 2

ΠαρÀρτηµα XIII

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 3 πρωτο εδÀφιο

Íρθρο 19 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 3 δευτερο εδÀφιο, στοιχεÝο α)

Íρθρο 19 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο β)

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 3 δευτερο εδÀφιο,
στοιχεÝο β), πρωτη και δευτερη περÝπτωση

Íρθρο 19 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο α)

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 3 δευτερο εδÀφιο
στοιχεÝο β) τρÝτη περÝπτωση

Íρθρο 35

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 3 δευτερο εδÀφιο στοιχεÝα γ)

Íρθρο 19 παρÀγραφοσ 3

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 3, τρÝτο εδÀφιο

Íρθρο 19 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο α) τρÝτη πρÞταση

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 4

Íρθρο 18 παρÀγραφοι 3 και 4

Íρθρο 5 παρÀγραφοσ 5

—

Íρθρο 6 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 26

Íρθρο 6 παρÀγραφοσ 2

Íρθρο 36

Íρθρο 7

Íρθρο 20

Íρθρο 8 παρÀγραφοσ 1

—

Íρθρο 8 παρÀγραφοσ 2

Íρθρο 21

Íρθρο 9

Íρθρο 22
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ΚανονισµÞσ (ΕΚ) αριθ. 894/97
Íρθρο
Íρθρο
Íρθρο
Íρθρο
Íρθρο
Íρθρο
Íρθρο

10
10
10
10
10
10
10

παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ

1
2 στοιχεÝο α)
2 στοιχεÝο β)
3
4
5
6

Íρθρο
Íρθρο
Íρθρο
Íρθρο
Íρθρο

10
10
10
10
10

παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ

7
8
9
10
11

Íρθρο
Íρθρο
Íρθρο
Íρθρο
Íρθρο
Íρθρο
Íρθρο
Íρθρο
Íρθρο

10
10
10
10
10
10
10
10
10

παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ
παρÀγραφοσ

12 πρωτο εδÀφιο
12 δευτερο εδÀφιο
13
14
15
16
17
18
19

Παρων κανονισµÞσ
—
Íρθρο 30 παρÀγραφοσ 1
Íρθρο 39
Íρθρο 29
Íρθρο 34 παρÀγραφοι 1, 2 και 3
Íρθρο 34 παρÀγραφοσ 4
Íρθρο 29 παρÀγραφοσ 6 και Àρθρο 34
παρÀγραφοσ 5
—
—
Íρθρο 37
Íρθρο 23
Íρθρο 28 παρÀγραφοσ 2, Àρθρο 29 παρÀγραφοσ 5,
Àρθρο 30 παρÀγραφοσ 2 δευτερο εδÀφιο, Àρθρο 30
παρÀγραφοσ 3 Àρθρο 34 παρÀγραφοσ 5, και
Àρθρο 40
Íρθρο 31
Íρθρο 41
—
Íρθρο 30 παρÀγραφοσ 1 τελευταÝα πρÞταση
Íρθρο 28 παρÀγραφοσ 1
Íρθρο 32
Íρθρο 33
Íρθρο 38
Íρθρο 24 παρÀγραφοσ 1

Íρθρο 11

—

Íρθρο 12

Íρθρο 24 παρÀγραφοσ 2

Íρθρο 13

Íρθρο 42

Íρθρο 14

Íρθρο 43

Íρθρο 15

Íρθρο 44

Íρθρο 16

Íρθρο 45

Íρθρο 17

Íρθρο 46

Íρθρο 18

Íρθρο 48

Íρθρο 19

Íρθρο 49

Íρθρο 20

Íρθρο 50

ΠαρÀρτηµα I

Παραρτηµατα I, II, III, IV και V

ΠαρÀρτηµα II

ΠαρÀρτηµα XII

ΠαρÀρτηµα III

ΠαρÀρτηµα XII

ΠαρÀρτηµα IV

ΠαρÀρτηµα XIII

ΠαρÀρτηµα V

ΠαρÀρτηµα VI

ΠαρÀρτηµα VI

ΠαρÀρτηµα VII

ΠαρÀρτηµα VII

ΠαρÀρτηµα XV
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