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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2033 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Οκτωβρίου 2018
για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Νοτιοδυτικά
Ύδατα για την περίοδο 2019-2021
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου
2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004
και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 6 και το άρθρο 18 παράγραφοι 1
και 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 αποσκοπεί στην προοδευτική εξάλειψη των απορρίψεων σε όλους τους τύπους
αλιείας της Ένωσης, μέσω της θέσπισης υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα αλιεύματα ειδών που υπόκεινται σε όρια
αλιευμάτων.

(2)

Το άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εγκρίνει σχέδια
απορρίψεων μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για αρχική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, με δυνατότητα
ανανέωσης για περαιτέρω συνολική περίοδο τριών ετών, με βάση κοινές συστάσεις από τα κράτη μέλη, σε συνεννόηση με
τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια.

(3)

Το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και η Πορτογαλία έχουν άμεσο συμφέρον στη διαχείριση της αλιείας στα
Νοτιοδυτικά Ύδατα. Με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2439 (2) η Επιτροπή θέσπισε σχέδιο απορρίψεων
για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Νοτιοδυτικά Ύδατα για την περίοδο 2016-2018. Ο εν λόγω
κανονισμός καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/2374 (3), κατόπιν
κοινής σύστασης που υπέβαλαν το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και η Πορτογαλία το 2016. Ο κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2374 τροποποιήθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/44 της
Επιτροπής (4).

(4)

Στις 31 Μαΐου 2018 το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και η Πορτογαλία υπέβαλαν νέα κοινή σύσταση
στην Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Νοτιοδυτικών Υδάτων. Οι επιστημονικές γνωμοδο
τήσεις των αρμόδιων επιστημονικών οργάνων εξετάστηκαν από την επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή
αλιείας (ΕΤΟΕΑ) (5). Στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων στην
οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των 28 κρατών μελών, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως παρατηρητής, κατά
τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τα εν λόγω μέτρα.

(5)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2374 περιλάμβανε εξαίρεση από την υποχρέωση εκφόρτωσης για την
καραβίδα που αλιεύεται με τράτες βυθού στις υποπεριοχές 8 και 9 του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των

(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
(2) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2439 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2015, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για
ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Νοτιοδυτικά Ύδατα (ΕΕ L 336 της 23.12.2015, σ. 36).
(3) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2374 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2016, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για
ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Νοτιοδυτικά Ύδατα (ΕΕ L 352 της 23.12.2016, σ. 33).
(4) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/44 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2016/2374 για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Νοτιοδυτικά Ύδατα
(ΕΕ L 7 της 12.1.2018, σ. 1).
(5) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
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Θαλασσών (ICES), καθώς σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά στοιχεία τα ποσοστά επιβίωσης πιθανώς είναι υψηλά,
λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των εργαλείων με τα οποία αλιεύεται αυτό το είδος, των αλιευτικών
πρακτικών και του οικοσυστήματος. Η ΕΤΟΕΑ, στην αξιολόγησή της (1), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πλέον
πρόσφατα πειράματα και οι μελέτες που ολοκληρώθηκαν την περίοδο 2016-2018 καταδεικνύουν ποσοστά επιβίωσης
στο εύρος του ποσοστού επιβίωσης που παρατηρήθηκε στις προηγούμενες εργασίες. Συνεπώς, δεδομένου ότι οι
συνθήκες δεν έχουν αλλάξει, η εν λόγω εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης θα πρέπει να διατηρηθεί στο
σχέδιο απορρίψεων βενθοπελαγικών ειδών στα Νοτιοδυτικά Ύδατα για την περίοδο 2019-2021.
(6)

Όσον αφορά τα σελάχια που αλιεύονται με κάθε είδους εργαλείο στις υποπεριοχές ICES 8 και 9, δεν διατίθενται
λεπτομερή επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά επιβίωσης για όλα τα τμήματα και τους συνδυασμούς στόλων
για τα οποία εφαρμόζεται η εξαίρεση. Ωστόσο, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, τα ποσοστά επιβίωσης θεωρούνται σε γενικές
γραμμές υψηλά, απαιτούνται όμως περαιτέρω λεπτομέρειες. Για τη συλλογή των συγκεκριμένων στοιχείων θα πρέπει να
συνεχιστεί η αλιεία και, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγηθεί εξαίρεση, πλην όμως τα κράτη
μέλη θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν συναφή στοιχεία τα οποία θα επιτρέπουν στην ΕΤΟΕΑ να
αξιολογεί πλήρως την αιτιολόγηση και στην Επιτροπή να διενεργεί επανεξέταση. Τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχει
ριστικό συμφέρον θα πρέπει να υποβάλλουν το συντομότερο δυνατόν, έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους: α) χάρτη πορείας
που έχει καταρτιστεί με στόχο την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης και την κάλυψη των κενών στα δεδομένα που
εντοπίζονται από την ΕΤΟΕΑ, ο οποίος θα αξιολογείται ετησίως από την ΕΤΟΕΑ, β) ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την
πρόοδο των προγραμμάτων για την αύξηση των ποσοστών επιβίωσης και τυχόν τροποποιήσεις ή προσαρμογές που
επέρχονται σε αυτά.

(7)

Κατά την εξέταση των ποσοστών επιβίωσης των σελαχιών, διαπιστώθηκε ότι το σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) έχει
σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης σε σύγκριση με άλλα είδη και ότι οι συναφείς επιστημονικές γνώσεις είναι
λιγότερο εμπεριστατωμένες. Ωστόσο, ο συνολικός αποκλεισμός του συγκεκριμένου είδους από την εξαίρεση θα
αποτρέψει την αλιεία και τη συνεχή και ακριβή συλλογή δεδομένων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω
εξαίρεση θα πρέπει να χορηγηθεί μόνο για 1 έτος και ότι θα πρέπει να καταρτιστούν επειγόντως νέες μελέτες και μέτρα
για τη βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης και να υποβληθούν στην ΕΤΟΕΑ για αξιολόγηση το συντομότερο δυνατόν,
έως τις 31 Μαΐου 2019.

(8)

Η νέα κοινή σύσταση προτείνει επίσης εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά το πελαγίσιο
λυθρίνι που αλιεύεται με το αλιευτικό εργαλείο μικρής κλίμακας «voracera» στη διαίρεση ICES 9a. Τα κράτη μέλη
υπέβαλαν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα ποσοστά επιβίωσης του πελαγίσιου λυθρινιού που απορρίπτεται.
Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην ΕΤΟΕΑ προέκυψε το συμπέρασμα ότι η εξαίρεση τεκμηριώνεται επαρκώς.
Συνεπώς, η ως άνω εξαίρεση θα πρέπει να περιληφθεί στο νέο σχέδιο απορρίψεων για τα έτη 2019-2021.

(9)

Η νέα κοινή σύσταση προτείνει επίσης εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά το πελαγίσιο
λυθρίνι που αλιεύεται με αγκίστρια και πετονιές στην υποπεριοχή ICES 10. Τα κράτη μέλη παρείχαν επιστημονικά
στοιχεία που αποδεικνύουν τα ποσοστά επιβίωσης του πελαγίσιου λυθρινιού στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας. Από τα
στοιχεία που υποβλήθηκαν στην ΕΤΟΕΑ προέκυψε το συμπέρασμα ότι η εξαίρεση τεκμηριώνεται επαρκώς. Συνεπώς, η
ως άνω εξαίρεση θα πρέπει να περιληφθεί στο νέο σχέδιο απορρίψεων για τα έτη 2019-2021.

(10)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2374 περιλάμβανε εξαιρέσεις de minimis από την υποχρέωση
εκφόρτωσης δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη γλώσσα
που αλιεύεται με δοκότρατες και τράτες βυθού στις διαιρέσεις ICES 8a και 8b, και για τη γλώσσα που αλιεύεται με
μανωμένα δίχτυα και απλάδια στις διαιρέσεις ICES 8a και 8b. Η ΕΤΟΕΑ εξέτασε τα στοιχεία που υπέβαλαν τα κράτη
μέλη για τις εν λόγω εξαιρέσεις στη νέα κοινή σύσταση (2) και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινή σύσταση
περιλάμβανε αιτιολογημένα επιχειρήματα σχετικά με τη δυσκολία βελτίωσης της επιλεκτικότητας, σε συνδυασμό με το
δυσανάλογο κόστος διαχείρισης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Συνεπώς, δεδομένου ότι οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει,
οι εξαιρέσεις de minimis θα πρέπει να διατηρηθούν στο σχέδιο απορρίψεων βενθοπελαγικών ειδών στα Νοτιοδυτικά
Ύδατα για την περίοδο 2019-2021.

(11)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2374 περιλάμβανε εξαίρεση de minimis από την υποχρέωση εκφόρτωσης
δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τον μπακαλιάρο
μερλούκιο που αλιεύεται με τράτες και γρίπους στις υποπεριοχές ICES 8 και 9. Τα στοιχεία που υπέβαλαν τα κράτη
μέλη για τη συγκεκριμένη εξαίρεση εξετάστηκαν από την ΕΤΟΕΑ, η οποία απεφάνθη (3) ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν
περισσότερες δοκιμές προκειμένου να αξιολογηθεί η βελτίωση της επιλεκτικότητας. Για τη συλλογή των συγκεκριμένων
στοιχείων θα πρέπει να συνεχιστεί η αλιεία και, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγηθεί
προσωρινά εξαίρεση, πλην όμως τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν συναφή στοιχεία τα
οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΤΟΕΑ να αξιολογήσει πλήρως την αιτιολόγηση και στην Επιτροπή να
διενεργήσει επανεξέταση. Ως εκ τούτου, η εξαίρεση de minimis θα πρέπει να χορηγηθεί προσωρινά έως τις
31 Δεκεμβρίου 2019. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε επιπλέον δοκιμές και να παράσχουν
πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν, έως τις 31 Μαΐου 2019, για την αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ.

(12)

Η νέα κοινή σύσταση περιλαμβάνει νέες εξαιρέσεις de minimis για τα ακόλουθα είδη:
— μπερυτσίδα που αλιεύεται με αγκίστρια και πετονιές στην υποπεριοχή ICES 10,
— σαλούβαρδος που αλιεύεται με αγκίστρια και πετονιές στην υποπεριοχή ICES 10,

(1) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
(2) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
(3) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

21.12.2018

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/3

— σαυρίδι που αλιεύεται με τράτες και γρίπους στις υποπεριοχές ICES 8 και 9,
— σαυρίδι που αλιεύεται με απλάδια στις υποπεριοχές ICES 8, 9 και 10 και στις περιοχές 34.1.1, 34.1.2 και 34.2.0
της Επιτροπής Αλιείας του Κεντροανατολικού Ατλαντικού (CECAF),
— σκουμπρί που αλιεύεται με τράτες και γρίπους στις υποπεριοχές ICES 8 και 9,
— σκουμπρί που αλιεύεται με απλάδια στις υποπεριοχές ICES 8, 9 και 10 και στις περιοχές CECAF 34.1.1, 34.1.2 και
34.2.0,
— γαύρος που αλιεύεται με τράτες και γρίπους στις υποπεριοχές ICES 8 και 9,
— βασιλάκης που αλιεύεται με τράτες και γρίπους στις υποπεριοχές ICES 8 και 9,
— ζαγκέτα που αλιεύεται με τράτες και γρίπους στις υποπεριοχές ICES 8 και 9,
— ζαγκέτα που αλιεύεται με απλάδια στις υποπεριοχές ICES 8 και 9,
— ευρωπαϊκή χωματίδα που αλιεύεται με τράτες και γρίπους στις υποπεριοχές ICES 8 και 9,
— ευρωπαϊκή χωματίδα που αλιεύεται με απλάδια στις υποπεριοχές ICES 8 και 9,
— πεσκαντρίτσα που αλιεύεται με τράτες και γρίπους στις υποπεριοχές ICES 8 και 9,
— πεσκαντρίτσα που αλιεύεται με απλάδια στις υποπεριοχές ICES 8 και 9,
— νταούκι Ατλαντικού που αλιεύεται με τράτες και γρίπους στις υποπεριοχές ICES 8 και 9,
— νταούκι Ατλαντικού που αλιεύεται με απλάδια στις υποπεριοχές ICES 8 και 9,
— κίτρινος μπακαλιάρος που αλιεύεται με τράτες και γρίπους στις υποπεριοχές ICES 8 και 9,
— κίτρινος μπακαλιάρος που αλιεύεται με απλάδια στις υποπεριοχές ICES 8 και 9,
— σαλούβαρδος που αλιεύεται με τράτες και γρίπους στην υποπεριοχή ICES 9a,
— πελαγίσιο λυθρίνι που αλιεύεται με τράτες και γρίπους στην υποπεριοχή ICES 9a,
— γλώσσα που αλιεύεται με τράτες και γρίπους στην υποπεριοχή ICES 9a.
(13)

Τα κράτη μέλη παρείχαν πληροφορίες για τις εξαιρέσεις de minimis που αφορούν τη μπερυτσίδα και τον σαλούβαρδο
που αλιεύονται με αγκίστρια και πετονιές στην υποπεριοχή ICES 10. Η ΕΤΟΕΑ εξέτασε τα εν λόγω στοιχεία και
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες περιλάμβαναν αιτιολογημένα επιχειρήματα που
αποδεικνύουν τη δυσκολία περαιτέρω βελτίωσης της επιλεκτικότητας ή το γεγονός ότι συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος
διαχείρισης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να περιληφθούν οι ως άνω εξαιρέσεις de minimis στο
νέο σχέδιο απορρίψεων για την περίοδο 2019-2021.

(14)

Οι πληροφορίες που υπέβαλαν τα κράτη μέλη πρέπει να συμπληρωθούν όσον αφορά τις εξαιρέσεις de minimis για τα
ακόλουθα είδη μεμονωμένα:
— σαυρίδι, σκουμπρί, γαύρος, βασιλάκης, ζαγκέτα, ευρωπαϊκή χωματίδα, πεσκαντρίτσα, νταούκι Ατλαντικού, κίτρινος
μπακαλιάρος που αλιεύονται με τράτες και γρίπους στις υποπεριοχές ICES 8 και 9·
— ζαγκέτα, ευρωπαϊκή χωματίδα, πεσκαντρίτσα, νταούκι Ατλαντικού και κίτρινος μπακαλιάρος που αλιεύονται με
απλάδια στις υποπεριοχές ICES 8 και 9·
— σαυρίδι και σκουμπρί που αλιεύονται με απλάδια στις υποπεριοχές ICES 8, 9 και 10 και στις περιοχές CECAF
34.1.1, 34.1.2 και 34.2.0· και
— σαλούβαρδος, πελαγίσιο λυθρίνι και γλώσσα που αλιεύονται με τράτες και γρίπους στη διαίρεση ICES 9a.
Υπό αυτές τις συνθήκες, οι συγκεκριμένες μεμονωμένες εξαιρέσεις για κάθε είδος θα πρέπει να περιοριστούν σε 1 έτος
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν συναφή στοιχεία τα οποία θα δώσουν τη
δυνατότητα στην ΕΤΟΕΑ να αξιολογήσει πλήρως την αιτιολόγηση και στην Επιτροπή να διενεργήσει επανεξέταση. Οι εν
λόγω εξαιρέσεις de minimis θα πρέπει να χορηγηθούν προσωρινά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα ενδιαφερόμενα
κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε επιπλέον δοκιμές και να παράσχουν πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν, έως τις
31 Μαΐου 2019, για αξιολόγηση από την ΕΤΟΕΑ.

(15)

Για να διασφαλιστούν αξιόπιστες εκτιμήσεις όσον αφορά τα επίπεδα απορρίψεων με σκοπό τον καθορισμό των
συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC), τα κράτη μέλη, στις περιπτώσεις που η εξαίρεση de minimis βασίζεται σε
παρέκταση καταστάσεων για τις οποίες υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία και σε αποσπασματικές πληροφορίες σχετικά με
τον στόλο, θα πρέπει να διασφαλίζουν την παροχή ακριβών και αξιόπιστων δεδομένων για το σύνολο του στόλου που
καλύπτεται από την εν λόγω διάταξη de minimis.

(16)

Τα μέτρα που προτείνονται στη νέα κοινή σύσταση συνάδουν με το άρθρο 15 παράγραφος 4, το άρθρο 15
παράγραφος 5 στοιχείο γ) και το άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και μπορούν,
συνεπώς, να περιληφθούν στον παρόντα κανονισμό.
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(17)

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τόσο την αξιολόγηση της
ΕΤΟΕΑ όσο και την ανάγκη να διασφαλιστεί από τα κράτη μέλη η πλήρης εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης την
1η Ιανουαρίου 2019. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εξαιρέσεις απαιτούν τη συνέχιση της αλιευτικής δραστηριότητας και
τη συλλογή δεδομένων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της ΕΤΟΕΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η χορήγηση εξαιρέσεων σε προσωρινή βάση αποτελεί ρεαλιστική και συνετή προσέγγιση στη
διαχείριση της αλιείας, με βάση την παραδοχή ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ήταν δυνατή η συλλογή των
απαραίτητων δεδομένων για την ορθή και τεκμηριωμένη διαχείριση των απορρίψεων με σκοπό την πλήρη έναρξη ισχύος
της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

(18)

Επειδή τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός έχουν άμεσο αντίκτυπο στις οικονομικές δραστηριότητες που
συνδέονται με τον προγραμματισμό της αλιευτικής περιόδου των σκαφών της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να
αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του. Θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2019,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης
Στις υποπεριοχές ICES 8, 9 και 10 και στις περιοχές 34.1.1, 34.1.2 και 34.2.0 της Επιτροπής Αλιείας του Κεντροανατολικού
Ατλαντικού (CECAF), η υποχρέωση εκφόρτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα βενθοπελαγικά είδη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για την περίοδο 2019-2021.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Ως «voracera» νοείται αλιευτικό εργαλείο μικρής κλίμακας αποτελούμενο από ένα παραγάδι με μηχανισμό, το οποίο σχεδιάζεται
και κατασκευάζεται σε τοπικό επίπεδο και χρησιμοποιείται από τον στόλο αλιείας μικρής κλίμακας με στόχο την αλίευση
πελαγίσιου λυθρινιού στα νότια της Ισπανίας στη διαίρεση ICES 9a.
Άρθρο 3
Εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά την καραβίδα
1.
Η εξαίρεση από την υποχρέωση εκφόρτωσης για είδη τα οποία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης σύμφωνα με τα
επιστημονικά στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013,
εφαρμόζεται για την καραβίδα (Nephrops norvegicus) που αλιεύεται στις υποπεριοχές ICES 8 και 9 με τράτες βυθού (κωδικοί
αλιευτικών εργαλείων (1): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT και TX).
2.
Κατά την απόρριψη καραβίδας που αλιεύθηκε σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η
καραβίδα ελευθερώνεται αμέσως, ολόκληρη, στην περιοχή όπου αλιεύθηκε.

Άρθρο 4
Εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά τα σελάχια
1.
Η εξαίρεση από την υποχρέωση εκφόρτωσης για είδη τα οποία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης σύμφωνα με τα
επιστημονικά στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013,
εφαρμόζεται για τα σελάχια (Rajiformes) που αλιεύονται στις υποπεριοχές ICES 8 και 9 με κάθε είδους εργαλείο. Κατά την
απόρριψη των σελαχιών που αλιεύονται στην περιοχή, τα σελάχια ελευθερώνονται αμέσως.
2.
Τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον υποβάλλουν σε ετήσια βάση πρόσθετα επιστημονικά στοιχεία
που δικαιολογούν την εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας
αξιολογεί τα κοινοποιούμενα επιστημονικά στοιχεία έως την 1η Αυγούστου κάθε έτους.
(1) Οι κωδικοί αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό παραπέμπουν στους κωδικούς του παραρτήματος XI του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Για τα σκάφη των οποίων το ολικό μήκος είναι μικρότερο από 10 μέτρα, οι κωδικοί αλιευτικών εργαλείων που
χρησιμοποιούνται στον παρόντα πίνακα παραπέμπουν στους κωδικούς ταξινόμησης αλιευτικών εργαλείων του Οργανισμού Τροφίμων και
Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).
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3.
Η εξαίρεση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται για το σελάχι κούκο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα κράτη μέλη που έχουν
άμεσο διαχειριστικό συμφέρον υποβάλλουν το συντομότερο δυνατό, έως τις 31 Μαΐου 2019, πρόσθετα επιστημονικά στοιχεία
που δικαιολογούν την εν λόγω εξαίρεση. Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) αξιολογεί τα
κοινοποιούμενα επιστημονικά στοιχεία έως την 1η Αυγούστου 2019.

Άρθρο 5
Εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά το πελαγίσιο λυθρίνι
1.
Η εξαίρεση από την υποχρέωση εκφόρτωσης για είδη τα οποία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης σύμφωνα με τα
επιστημονικά στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013,
εφαρμόζεται για το πελαγίσιο λυθρίνι (Pagellus bogaraveo) που αλιεύεται με το αλιευτικό εργαλείο μικρής κλίμακας «voracera»
το οποίο χρησιμοποιείται στη διαίρεση ICES 9a και για το πελαγίσιο λυθρίνι (Pagellus bogaraveo) που αλιεύεται με αγκίστρια και
πετονιές στην υποπεριοχή ICES 10.
2.
Κατά την απόρριψη πελαγίσιου λυθρινιού που έχει αλιευθεί σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, ο ιχθύς ελευθερώνεται αμέσως.

Άρθρο 6
Εξαιρέσεις de minimis
1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, μπορούν να απορρίπτονται οι
ακόλουθες ποσότητες σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού:
α)

για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius), με ανώτατο όριο το 6 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν
λόγω είδους το 2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες και γρίπους (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: OTT, OTB, PTB,
OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) στις υποπεριοχές ICES 8 και 9·

β)

για τη γλώσσα (Solea solea), με ανώτατο όριο το 5 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους με σκάφη
που χρησιμοποιούν δοκότρατες και τράτες βυθού (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT,
PT και TX) στις διαιρέσεις ICES 8a και 8b·

γ)

για τη γλώσσα (Solea solea), με ανώτατο όριο το 3 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους με σκάφη
που χρησιμοποιούν μανωμένα δίχτυα και απλάδια (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR και
GEN) στις διαιρέσεις ICES 8a και 8b·

δ)

για τις μπερυτσίδες (Beryx spp.), με ανώτατο όριο το 5 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους με
σκάφη που χρησιμοποιούν αγκίστρια και πετονιές (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: LHP, LHM, LLS, LLD) στην υποπεριοχή
ICES 10·

ε)

για τον σαλούβαρδο (Phycis blennoides), με ανώτατο όριο το 3 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους
με σκάφη που χρησιμοποιούν αγκίστρια και πετονιές (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: LHP, LHM, LLS, LLD) στην
υποπεριοχή ICES 10·

στ) για το σαυρίδι (Trachurus spp.), με ανώτατο όριο το 7 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους το 2019
με σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατες, τράτες βυθού και γρίπους (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: OTB, OTT, PTB,
TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) στις υποπεριοχές ICES 8 και 9·
ζ)

για το σαυρίδι (Trachurus spp.), με ανώτατο όριο το 3 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους το 2019
με σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) στις υποπεριοχές
ICES 8, 9 και 10 και στις περιοχές CECAF 34.1.1, 34.1.2 και 34.2.0·

η)

για το σκουμπρί (Scomber scombrus), με ανώτατο όριο το 7 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους το
2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατες, τράτες βυθού και γρίπους (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: OTB, OTT,
PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) στις υποπεριοχές ICES 8 και 9·

θ)

για το σκουμπρί (Scomber scombrus), με ανώτατο όριο το 3 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους το
2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) στις
υποπεριοχές ICES 8, 9 και 10 και στις περιοχές CECAF 34.1.1, 34.1.2 και 34.2.0·

ι)

για τον γαύρο (Engraulis encrasicolus), με ανώτατο όριο το 7 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους το
2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατες, τράτες βυθού και γρίπους (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: OTB, OTT,
PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) στις υποπεριοχές ICES 8 και 9·
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ια) για τον βασιλάκη (Caproidae), με ανώτατο όριο το 7 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους το 2019
με σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατες, τράτες βυθού και γρίπους (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: OTB, OTT, PTB,
TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) στις υποπεριοχές ICES 8 και 9·
ιβ) για τη ζαγκέτα (Lepidorhombus spp.), με ανώτατο όριο το 5 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους το
2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατες, τράτες βυθού και γρίπους (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: OTB, OTT,
PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) στις υποπεριοχές ICES 8 και 9·
ιγ) για τη ζαγκέτα (Lepidorhombus spp.), με ανώτατο όριο το 4 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους το
2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) στις
υποπεριοχές ICES 8 και 9·
ιδ) για την ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa), με ανώτατο όριο το 5 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν
λόγω είδους το 2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατες, τράτες βυθού και γρίπους (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων:
OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) στις υποπεριοχές ICES 8 και 9·
ιε) για την ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa), με ανώτατο όριο το 4 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν
λόγω είδους το 2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: GNS, GND, GNC, GTR,
GTN) στις υποπεριοχές ICES 8 και 9·
ιστ) για την πεσκαντρίτσα (Lophiidae), με ανώτατο όριο το 5 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους το
2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατες, τράτες βυθού και γρίπους (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: OTB, OTT,
PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) στις υποπεριοχές ICES 8 και 9·
ιζ) για την πεσκαντρίτσα (Lophiidae), με ανώτατο όριο το 4 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους το
2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) στις
υποπεριοχές ICES 8 και 9·
ιη) για το νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus), με ανώτατο όριο το 5 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν
λόγω είδους το 2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατες, τράτες βυθού και γρίπους (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων:
OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) στις υποπεριοχές ICES 8 και 9·
ιθ) για το νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus), με ανώτατο όριο το 4 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν
λόγω είδους το 2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: GNS, GND, GNC, GTR,
GTN) στις υποπεριοχές ICES 8 και 9·
κ)

για τον κίτρινο μπακαλιάρο (Pollachius pollachius), με ανώτατο όριο το 5 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν
λόγω είδους το 2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατες, τράτες βυθού και γρίπους (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων:
OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) στις υποπεριοχές ICES 8 και 9·

κα) για τον κίτρινο μπακαλιάρο (Pollachius pollachius), με ανώτατο όριο το 4 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν
λόγω είδους το 2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: GNS, GND, GNC, GTR,
GTN) στις υποπεριοχές ICES 8 και 9·
κβ) για τον σαλούβαρδο (Phycis blennoides), με ανώτατο όριο το 7 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους
το 2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατες, τράτες βυθού και γρίπους (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: OTB, OTT,
PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) στη διαίρεση ICES 9a·
κγ) για το πελαγίσιο λυθρίνι (Pagellus bogaraveo), με ανώτατο όριο το 7 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω
είδους το 2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατες, τράτες βυθού και γρίπους (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: OTB,
OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) στη διαίρεση ICES 9a·
κδ) για τη γλώσσα (Solea spp.), με ανώτατο όριο το 7 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους το 2019 με
σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατες, τράτες βυθού και γρίπους (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: OTB, OTT, PTB, TB,
TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) στη διαίρεση ICES 9a.
2.
Οι εξαιρέσεις de minimis που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και στ) έως κδ) εφαρμόζονται προσωρινά έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον υποβάλλουν το συντομότερο δυνατόν, έως
τις 31 Μαΐου 2019, πρόσθετα επιστημονικά στοιχεία που δικαιολογούν την εξαίρεση. Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική
επιτροπή αλιείας αξιολογεί τα κοινοποιούμενα επιστημονικά στοιχεία έως την 1η Αυγούστου 2019.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2034 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Οκτωβρίου 2018
για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Βορειοδυτικά
Ύδατα για την περίοδο 2019-2021
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου
2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004
και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 6 και το άρθρο 18 παράγραφοι 1
και 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 αποσκοπεί στην προοδευτική εξάλειψη των απορρίψεων σε όλους τους τύπους
αλιείας της Ένωσης, μέσω της θέσπισης υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα αλιεύματα ειδών που υπόκεινται σε όρια
αλιευμάτων.

(2)

Με στόχο την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, το άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1380/2013 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εγκρίνει σχέδια απορρίψεων μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για
αρχική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για περαιτέρω συνολική περίοδο τριών ετών,
με βάση κοινές συστάσεις από τα κράτη μέλη, σε συνεννόηση με τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια.

(3)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2438 της Επιτροπής (2) θέσπισε σχέδιο απορρίψεων για ορισμένους
τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Βορειοδυτικά Ύδατα για την περίοδο 2016-2018, έπειτα από κοινή σύσταση που
υποβλήθηκε στην Επιτροπή από το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο
Βασίλειο. Ο εν λόγω κανονισμός καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ)
2016/2375 της Επιτροπής (3).

(4)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2375 της Επιτροπής θέσπισε σχέδιο απορρίψεων για ορισμένους τύπους
βενθοπελαγικής αλιείας στα Βορειοδυτικά Ύδατα για την περίοδο 2017-2018, έπειτα από νέα κοινή σύσταση που
υποβλήθηκε από το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο εν λόγω
κανονισμός καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/46 της Επιτροπής (4).

(5)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/46 της Επιτροπής θέσπισε σχέδιο απορρίψεων για ορισμένους τύπους
βενθοπελαγικής αλιείας και αλιείας βαθέων υδάτων στα Βορειοδυτικά Ύδατα για το έτος 2018, έπειτα από κοινή
σύσταση που υποβλήθηκε από το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο
Βασίλειο.

(6)

Το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν άμεσο συμφέρον διαχείρισης
της αλιείας στα Βορειοδυτικά Ύδατα. Κατόπιν διαβούλευσης με το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Βορειοδυτικών Υδάτων και
το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Πελαγικών Ειδών, τα εν λόγω κράτη μέλη υπέβαλαν στις 31 Μαΐου 2018 νέα κοινή
σύσταση στην Επιτροπή σχετικά με σχέδιο απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Βορειοδυτικά
Ύδατα για την περίοδο 2019-2021. Η κοινή σύσταση τροποποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2018.

(7)

Οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων επιστημονικών οργάνων εξετάστηκαν από την Επιστημονική, Τεχνική και
Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) (5). Στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της ομάδας
εμπειρογνωμόνων στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των 28 κρατών μελών, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ως παρατηρητής, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τα εν λόγω μέτρα. Για ορισμένα αποθέματα,
όπως η ευρωπαϊκή χωματίδα, η ΕΤΟΕΑ διαπίστωσε ότι τα ποσοστά επιβίωσης των μεμονωμένων ιχθύων μπορεί να μην
είναι τόσο υψηλά όσο εκείνα που παρατηρούνται σε άλλα είδη. Ωστόσο, η Επιτροπή εξέτασε τον σχετικό αντίκτυπο της
εν λόγω εξαίρεσης στο συνολικό απόθεμα, σε σύγκριση με τους μεμονωμένους ιχθύς, και το αντιστάθμισε με την ανάγκη

(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
(2) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2438 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2015, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για
ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στα Βορειοδυτικά Ύδατα (ΕΕ L 336 της 23.12.2015, σ. 29).
(3) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2375 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2016, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για
ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στα Βορειοδυτικά Ύδατα (ΕΕ L 352 της 23.12.2016, σ. 39).
(4) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/46 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2017, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους
τύπους βενθοπελαγικής αλιείας και αλιείας βαθέων υδάτων στα Βορειοδυτικά Ύδατα για το έτος 2018 (ΕΕ L 7 της 12.1.2018, σ. 13).
(5) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
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συνέχισης της αλιευτικής δραστηριότητας για τη συλλογή δεδομένων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις
της ΕΤΟΕΑ. Στις περιπτώσεις που ο σχετικός αριθμός των απορρίψεων νεκρών ιχθύων είναι σχετικά μικρός, η Επιτροπή
θεωρεί ότι η χορήγηση εξαιρέσεων σε προσωρινή βάση αποτελεί ρεαλιστική και συνετή προσέγγιση στη διαχείριση της
αλιείας, με βάση την παραδοχή ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ήταν δυνατή η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων
για την ορθή και τεκμηριωμένη διαχείριση των απορρίψεων με σκοπό την πλήρη έναρξη ισχύος της υποχρέωσης
εκφόρτωσης.
(8)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/46 περιλάμβανε εξαίρεση από την υποχρέωση εκφόρτωσης η οποία
συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1380/2013, όσον αφορά τα αλιεύματα καραβίδας που αλιεύονται με κιούρτους, παγίδες ή κοφινέλλα στις
υποπεριοχές ICES 6 και 7, βάσει επιστημονικών στοιχείων που αποδεικνύουν τα ποσοστά επιβίωσης. Τα στοιχεία αυτά
αξιολογήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, και η ΕΤΟΕΑ κατέληξε στο συμπέρασμα (1) ότι η εξαίρεση είναι αιτιολο
γημένη. Η νέα κοινή σύσταση προτείνει τη συνέχιση της εφαρμογής της εν λόγω εξαίρεσης. Δεδομένου ότι οι συνθήκες
δεν έχουν αλλάξει, η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί στο σχέδιο απορρίψεων για την περίοδο 2019-2021.

(9)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/46 περιλάμβανε εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον
αφορά τη γλώσσα κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, η οποία αλιεύεται με τράτες με πόρτες με
μέγεθος ματιών 80-99 mm στα ύδατα της διαίρεσης ICES 7d εντός έξι ναυτικών μιλίων από την ακτή και εκτός
περιοχών που έχουν προσδιοριστεί ως περιοχές αναπαραγωγής, βάσει επιστημονικών στοιχείων που αποδεικνύουν τα
ποσοστά επιβίωσης κατά την απόρριψη. Τα στοιχεία αυτά αξιολογήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη και η ΕΤΟΕΑ
κατέληξε στο συμπέρασμα (2) ότι ήταν επαρκή. Η νέα κοινή σύσταση προτείνει τη συνέχιση της εφαρμογής της
εξαίρεσης. Η ΕΤΟΕΑ επισήμανε ότι δεν υποβλήθηκαν νέες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία των περιοχών
αναπαραγωγής (3). Δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν έχουν προσδιοριστεί περιοχές αναπαραγωγής, η εξαίρεση μπορεί
να συμπεριληφθεί στο νέο σχέδιο απορρίψεων για τα έτη 2019-2021, πλην όμως τα κράτη μέλη θα πρέπει να
υποβάλουν τις σχετικές πληροφορίες αμέσως μόλις προσδιοριστούν οι περιοχές αυτές.

(10)

Η νέα κοινή σύσταση προτείνει εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά την καραβίδα που
αλιεύεται με τράτες βυθού με μέγεθος ματιών μεγαλύτερο από ή ίσο με 100 mm και για την καραβίδα που αλιεύεται
με τράτες βυθού με μέγεθος ματιών 70-99 mm σε συνδυασμό με επιλεκτικά εργαλεία (τύποι αλιείας TRI και TR2) στην
υποπεριοχή ICES 7. Τα κράτη μέλη υπέβαλαν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα ποσοστά επιβίωσης κατά την
απόρριψη καραβίδας στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας. Τα αποδεικτικά στοιχεία υποβλήθηκαν στην ΕΤΟΕΑ, η οποία
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μελέτη σχετικά με τα ποσοστά επιβίωσης που πραγματοποιήθηκε με τράτα εξοπλισμένη
με φύλλο Seltra παρείχε επαρκή στοιχεία, αν και παραμένει δύσκολο να αξιολογηθεί ο συνολικός αντίκτυπος στην
εκτατική αλιεία καραβίδας με άλλα αλιευτικά εργαλεία. Η ΕΤΟΕΑ επισήμανε ότι αν υποτεθεί ότι για όλα τα αλιευτικά
εργαλεία το ποσοστό επιβίωσης είναι σχετικά υψηλό, αυτό συνεπάγεται σχετικά χαμηλό ποσοστό απόρριψης στον
συγκεκριμένο τύπο αλιείας. Συνεπώς, η ως άνω εξαίρεση θα πρέπει να περιληφθεί στο νέο σχέδιο απορρίψεων για τα έτη
2019-2021.

(11)

Η νέα κοινή σύσταση προτείνει εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά την καραβίδα που
αλιεύεται στη διαίρεση ICES 6a, εντός δώδεκα ναυτικών μιλίων από την ακτή, με τράτες με πόρτες με μέγεθος ματιών
80-110 mm σε συνδυασμό με επιλεκτικά εργαλεία. Τα κράτη μέλη υπέβαλαν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν
τα ποσοστά επιβίωσης κατά την απόρριψη καραβίδας στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας. Τα αποδεικτικά στοιχεία
υποβλήθηκαν στην ΕΤΟΕΑ, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μελέτη για τα ποσοστά επιβίωσης είναι
τεκμηριωμένη και αποδεικνύει σχετικά υψηλό ποσοστό επιβίωσης. Συνεπώς, η ως άνω εξαίρεση θα πρέπει να περιληφθεί
στο νέο σχέδιο απορρίψεων για τα έτη 2019-2021.

(12)

Όσον αφορά τα σελάχια που αλιεύονται με κάθε είδους εργαλεία στις υποπεριοχές ICES 6 και 7, δεν διατίθενται
λεπτομερή επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά επιβίωσης για όλα τα τμήματα και τους συνδυασμούς στόλων
για τα οποία εφαρμόζεται η εξαίρεση. Ωστόσο, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, τα ποσοστά επιβίωσης θεωρούνται σε γενικές
γραμμές υψηλά, αν και απαιτούνται περαιτέρω λεπτομέρειες. Για τη συλλογή των συγκεκριμένων στοιχείων θα πρέπει να
συνεχιστεί η αλιεία και, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγηθεί εξαίρεση, πλην όμως τα κράτη
μέλη θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν συναφή στοιχεία τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στην
ΕΤΟΕΑ να αξιολογήσει πλήρως την αιτιολόγηση και στην Επιτροπή να διενεργήσει επανεξέταση. Τα κράτη μέλη που
έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον θα πρέπει να υποβάλλουν το συντομότερο δυνατόν, έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους:
α) χάρτη πορείας που έχει καταρτιστεί με στόχο την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης και την κάλυψη των κενών στα
δεδομένα που εντοπίζονται από την ΕΤΟΕΑ, ο οποίος θα αξιολογείται ετησίως από την ΕΤΟΕΑ, β) ετήσιες εκθέσεις
σχετικά με την πρόοδο των προγραμμάτων για την αύξηση των ποσοστών επιβίωσης και τυχόν τροποποιήσεις ή
προσαρμογές που επέρχονται σε αυτά.

(13)

Κατά την εξέταση των ποσοστών επιβίωσης των σελαχιών, διαπιστώθηκε ότι το σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) έχει
σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης σε σύγκριση με άλλα είδη και ότι οι συναφείς επιστημονικές γνώσεις είναι
λιγότερο εμπεριστατωμένες. Ωστόσο, ο συνολικός αποκλεισμός του συγκεκριμένου είδους από την εξαίρεση θα
αποτρέψει την αλιεία και τη συνεχή και ακριβή συλλογή δεδομένων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω
εξαίρεση θα πρέπει να χορηγηθεί μόνο για 1 έτος και ότι θα πρέπει να καταρτιστούν επειγόντως νέες μελέτες και μέτρα
για τη βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης και να υποβληθούν στην ΕΤΟΕΑ για αξιολόγηση το συντομότερο δυνατόν,
έως τις 31 Μαΐου 2019.

(1) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
(2) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
(3) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
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(14)

Η νέα κοινή σύσταση προτείνει εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά την ευρωπαϊκή χωματίδα
που αλιεύεται με μανωμένα δίχτυα ή τράτες με πόρτες στις διαιρέσεις ICES 7d, 7e, 7f και 7g. Τα κράτη μέλη υπέβαλαν
τα επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά την ευρωπαϊκή χωματίδα στον
συγκεκριμένο τύπο αλιείας. Τα αποδεικτικά στοιχεία υποβλήθηκαν στην ΕΤΟΕΑ, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
η μελέτη για τα ποσοστά επιβίωσης είναι τεκμηριωμένη και αποδεικνύει σχετικά υψηλό ποσοστό επιβίωσης. Συνεπώς, η
ως άνω εξαίρεση θα πρέπει να περιληφθεί στο νέο σχέδιο απορρίψεων για τα έτη 2019-2021.

(15)

Η νέα κοινή σύσταση προτείνει εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά την ευρωπαϊκή χωματίδα
που αλιεύεται στις διαιρέσεις ICES 7a-7k από σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατες, μηχανής ισχύος κάτω των 221
kW, μέγιστου μήκους 24 μέτρων, τα οποία αλιεύουν εντός 12 ναυτικών μιλίων και με περιορισμό χρήσης των
συρόμενων εργαλείων σε διάρκεια έως 1 ώρα και 30 λεπτά, καθώς και από σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατες,
μηχανής ισχύος άνω των 221 kW, και χρησιμοποιούν σχοινί απομάκρυνσης λίθων (flip-up rope) ή φύλλο απελευ
θέρωσης βενθικών οργανισμών. Τα κράτη μέλη υπέβαλαν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα ποσοστά επιβίωσης
της ευρωπαϊκής χωματίδας στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας. Τα αποδεικτικά στοιχεία υποβλήθηκαν στην ΕΤΟΕΑ, η
οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιστημονικές πληροφορίες είναι καλής ποιότητας. Ωστόσο, η ΕΤΟΕΑ επισήμανε
ότι τα στοιχεία δεν καλύπτουν όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και ότι τα ποσοστά επιβίωσης στον συγκεκριμένο τύπο
αλιείας επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες και παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα. Η ΕΤΟΕΑ επισήμανε
περαιτέρω ότι, λόγω αυτής της μεταβλητότητας, δεν είναι δυνατή η αξιόπιστη αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων της
εξαίρεσης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η εξαίρεση θα πρέπει να περιοριστεί σε 1 έτος ώστε να είναι εφικτή η συλλογή
στοιχείων και τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν συναφή στοιχεία τα οποία θα δώσουν τη
δυνατότητα στην ΕΤΟΕΑ να αξιολογήσει πλήρως την αιτιολόγηση και στην Επιτροπή να διενεργήσει επανεξέταση.
Συνεπώς, η εν λόγω εξαίρεση μπορεί να συμπεριληφθεί στο σχέδιο απορρίψεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να διεξαγάγουν πρόσθετες δοκιμές και να παράσχουν πληροφορίες το
συντομότερο δυνατόν, έως τις 31 Μαΐου 2019, για αξιολόγηση από την ΕΤΟΕΑ.

(16)

Η νέα κοινή σύσταση προτείνει εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά τα είδη που αλιεύονται με
κιούρτους, παγίδες και κοφινέλλα στα Βορειοδυτικά Ύδατα (υποπεριοχές ICES 5, 6 και 7). Τα κράτη μέλη παρείχαν
επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά τα είδη που αλιεύονται στον συγκεκριμένο
τύπο αλιείας. Τα αποδεικτικά στοιχεία υποβλήθηκαν στην ΕΤΟΕΑ, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πιθανώς είναι
σημαντικό το ποσοστό επιβίωσης των ειδών που απορρίπτονται κατά την αλιεία με παγίδα και κιούρτο. Συνεπώς, η ως
άνω εξαίρεση μπορεί να περιληφθεί στο νέο σχέδιο απορρίψεων για τα έτη 2019-2021.

(17)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/46 περιλάμβανε εξαιρέσεις de minimis από την υποχρέωση εκφόρτωσης
για ορισμένους τύπους αλιείας. Τα στοιχεία που προσκόμισαν τα κράτη μέλη εξετάστηκαν από την ΕΤΟΕΑ (1), η οποία
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα έγγραφα που υπέβαλαν τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν αιτιολογημένα επιχειρήματα,
συνοδευόμενα σε ορισμένες περιπτώσεις από ποιοτική εκτίμηση των δαπανών, τα οποία αποδεικνύουν τη δυσκολία
περαιτέρω βελτίωσης της επιλεκτικότητας και/ή το δυσανάλογο κόστος διαχείρισης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Με
βάση τα ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη του ότι οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει, είναι σκόπιμο να διατηρηθούν οι
εξαιρέσεις de minimis, σύμφωνα με τα ποσοστά που προτείνει η νέα κοινή σύσταση, για τα ακόλουθα είδη:
— νταούκι Ατλαντικού που αλιεύεται με τράτες βυθού και γρίπους με μέγεθος ματιών μεγαλύτερο από ή ίσο με
80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), πελαγικές τράτες (OTM, PTM) και
δοκότρατες (BT2) με μέγεθος ματιών 80-119 mm στη διαίρεση ICES 7d,
— νταούκι Ατλαντικού που αλιεύεται με τράτες βυθού και γρίπους με μέγεθος ματιών μεγαλύτερο από ή ίσο με
80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), πελαγικές τράτες (OTM, PTM) και
δοκότρατες (BT2) με μέγεθος ματιών 80-119 mm στις διαιρέσεις ICES 7b-c και 7e-k,
— γλώσσα που αλιεύεται με σκάφη που χρησιμοποιούν εργαλεία TBB μεγέθους ματιών 80-119 mm με αυξημένη
επιλεκτικότητα, στις διαιρέσεις ICES 7d, 7e, 7f, 7g και 7h,
— γλώσσα που αλιεύεται με σκάφη που χρησιμοποιούν μανωμένα δίχτυα και απλάδια δίχτυα για την αλίευση γλώσσας
στις διαιρέσεις ICES 7d, 7e, 7f και 7g.

(18)

Στη νέα κοινή σύσταση προτάθηκαν εξαιρέσεις de minimis από την υποχρέωση εκφόρτωσης για τα ακόλουθα είδη:
— εγκλεφίνο που αλιεύεται με σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού, γρίπους και δοκότρατες με μέγεθος ματιών ίσο
με ή μεγαλύτερο από 80 mm στις διαιρέσεις ICES 7b-c και 7e-7k,
— γάδο που αλιεύεται με σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού, γρίπους και δοκότρατες με μέγεθος ματιών ίσο με
ή μεγαλύτερο από 80 mm στις διαιρέσεις ICES 7b-c και 7e-7k,

(1) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

21.12.2018

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/11

— σαυρίδι που αλιεύεται με σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού, γρίπους και δοκότρατες στην υποπεριοχή ICES 6
και στις διαιρέσεις ICES 7b-7k,
— σκουμπρί που αλιεύεται με σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού, γρίπους και δοκότρατες στην υποπεριοχή
ICES 6 και στις διαιρέσεις ICES 7b-7k.
(19)

Τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισαν τα κράτη μέλη σχετικά με τις εξαιρέσεις de minimis όσον αφορά τον
εγκλεφίνο, τον γάδο, το σαυρίδι και το σκουμπρί που αλιεύονται με σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού, γρίπους
και δοκότρατες εξετάστηκαν από την ΕΤΟΕΑ, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα (1) ότι πρέπει να υποβληθούν
περαιτέρω πληροφορίες. Δεδομένης της ανάγκης να συνεχιστεί η αλιευτική δραστηριότητα και η συλλογή δεδομένων για
την παροχή των εν λόγω πληροφοριών, οι μεμονωμένες εξαιρέσεις για κάθε είδος θα πρέπει να περιοριστούν σε 1 έτος
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν σχετικά στοιχεία τα οποία θα δώσουν τη
δυνατότητα στην ΕΤΟΕΑ να αξιολογήσει πλήρως την αιτιολόγηση και στην Επιτροπή να διενεργήσει επανεξέταση. Τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε επιπλέον δοκιμές και να παράσχουν πληροφορίες το συντομότερο
δυνατόν, έως τις 31 Μαΐου 2019, για αξιολόγηση από την ΕΤΟΕΑ. Συνεπώς, οι εν λόγω εξαιρέσεις θα πρέπει να
εφαρμοστούν προσωρινά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

(20)

Για να διασφαλιστούν αξιόπιστες εκτιμήσεις όσον αφορά τα επίπεδα απορρίψεων με σκοπό τον καθορισμό των
συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC), τα κράτη μέλη, στις περιπτώσεις που η εξαίρεση de minimis βασίζεται σε
παρέκταση καταστάσεων για τις οποίες υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία και σε αποσπασματικές πληροφορίες σχετικά με
τον στόλο, θα πρέπει να μεριμνούν για την παροχή ακριβών και αξιόπιστων δεδομένων για το σύνολο του στόλου που
καλύπτεται από την εν λόγω διάταξη de minimis.

(21)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα σχέδια απορρίψεων
μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τεχνικά μέτρα όσον αφορά τους τύπους αλιείας ή τα είδη που εμπίπτουν στην
υποχρέωση εκφόρτωσης. Για την αύξηση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων και τη μείωση των ανεπιθύμητων
αλιευμάτων στην Κελτική Θάλασσα και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν ορισμένα
επιλεκτικά μέτρα για την αλιεία βενθοπελαγικών ειδών. Με βάση τις πληροφορίες που παρείχαν τα κράτη μέλη, η ΕΤΟΕΑ
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προτεινόμενες αλλαγές για την αύξηση της επιλεκτικότητας στα Βορειοδυτικά Ύδατα
αποτελούν μία από τις ελάχιστες προσπάθειες που καταβάλλουν περιφερειακές ομάδες με σκοπό τον μετριασμό των
προβλημάτων που αφορούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα. Συνεπώς, τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να περιληφθούν στο σχέδιο
απορρίψεων για τα έτη 2019-2021.

(22)

Τα μέτρα που προτείνονται στη νέα κοινή σύσταση συνάδουν με το άρθρο 15 παράγραφος 4, το άρθρο 15
παράγραφος 5 στοιχείο γ) και το άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και μπορούν,
συνεπώς, να περιληφθούν στον παρόντα κανονισμό.

(23)

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τόσο την αξιολόγηση της
ΕΤΟΕΑ όσο και την ανάγκη να διασφαλιστεί από τα κράτη μέλη η πλήρης εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης την
1η Ιανουαρίου 2019. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εξαιρέσεις απαιτούν τη συνέχιση της αλιευτικής δραστηριότητας και
τη συλλογή δεδομένων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της ΕΤΟΕΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η χορήγηση εξαιρέσεων σε προσωρινή βάση αποτελεί ρεαλιστική και συνετή προσέγγιση στη
διαχείριση της αλιείας, με βάση την παραδοχή ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ήταν δυνατή η συλλογή των
απαραίτητων δεδομένων για την ορθή και τεκμηριωμένη διαχείριση των απορρίψεων με σκοπό την πλήρη έναρξη ισχύος
της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

(24)

Μετά την υποβολή της νέας κοινής σύστασης, κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2018/46.

(25)

Δεδομένου ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό έχουν άμεσο αντίκτυπο στον προγραμματισμό της
αλιευτικής περιόδου των σκαφών της Ένωσης και στις συναφείς οικονομικές δραστηριότητες, ο παρών κανονισμός θα
πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του. Θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2019,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης
Στις υποπεριοχές ICES 5 (εκτός της 5a και μόνο στα ενωσιακά ύδατα της 5b), 6 και 7, η υποχρέωση εκφόρτωσης που
προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στην αλιεία βενθοπελαγικών
ειδών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για την περίοδο 2019-2021.
(1) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
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Άρθρο 2
Ορισμοί
1.
Ως «φύλλο Flemish» νοείται το τελευταίο κωνικό τμήμα δικτυώματος δοκότρατας του οποίου το οπίσθιο μέρος είναι
απευθείας προσδεδεμένο στον σάκο. Τα τμήματα του ανώτερου και του κατώτερου δικτυώματος του φύλλου πρέπει να είναι
κατασκευασμένα από μάτια τουλάχιστον 120 mm, όπως μετρώνται μεταξύ των κόμβων, και το φύλλο, όταν είναι τεντωμένο,
πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 3 m.
2.

Ως «φύλλο Seltra» νοείται διάταξη επιλεκτικότητας η οποία:

α) αποτελείται από ένα άνω φύλλο δικτυώματος μεγέθους ματιών τουλάχιστον 270 mm (ρομβοειδών ματιών) τοποθετημένο σε
τμήμα τεσσάρων φύλλων και προσαρμοσμένο με αναλογία συναρμογής τρία μάτια 90 mm ανά ένα μάτι 270 mm, ή από
άνω φύλλο δικτυώματος μεγέθους ματιών τουλάχιστον 140 mm (τετράγωνων ματιών)·
β) είναι μήκους τουλάχιστον 3 μέτρων·
γ) απέχει το πολύ 4 μέτρα από το σχοινί του σάκου· και
δ) εκτείνεται κατά το πλήρες πλάτος του άνω φύλλου της τράτας (δηλαδή από τη μία πλευρική νεύρωση στην άλλη).
3.
Ως «διάταξη επιλεκτικότητας δικτυωτού πλέγματος (netgrid)» νοείται διάταξη επιλεκτικότητας που αποτελείται από τμήμα
τεσσάρων φύλλων που προσαρμόζεται σε τράτα δύο φύλλων με κεκλιμένο φύλλο δικτυώματος ρομβοειδών ματιών, μεγέθους
ματιών τουλάχιστον 200 mm, που οδηγεί σε οπή διαφυγής στο άνω τμήμα της τράτας.
4.
Ως «δικτυωτό πλέγμα CEFAS» νοείται διάταξη επιλεκτικότητας δικτυωτού πλέγματος που σχεδιάστηκε από το Centre for
Environment, Fisheries and Aquaculture Science για τα αλιεύματα καραβίδας στη Θάλασσα της Ιρλανδίας.
5.
Ως «τράτα flip-flap» νοείται τράτα εξοπλισμένη με δικτυωτό πλέγμα το οποίο σχεδιάστηκε για να μειώνει την αλίευση
γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού Ατλαντικού κατά την αλιεία καραβίδας.
6.
Ως «σχοινί απομάκρυνσης λίθων (flip-up rope)» νοείται τροποποίηση εργαλείου στις δοκότρατες βενθοπελαγικής αλιείας
ώστε να εμποδίζεται η είσοδος στην τράτα λίθων και ογκόλιθων που προκαλούν ζημιά τόσο στο εργαλείο όσο και στα
αλιεύματα.
7.
Ως «φύλλο απελευθέρωσης βενθικών οργανισμών» νοείται φύλλο με μάτια μεγαλύτερου μεγέθους ή δικτύωμα τετράγωνων
ματιών το οποίο προσαρμόζεται στο κατώτερο φύλλο μιας τράτας, συνήθως δοκότρατας, με σκοπό την απελευθέρωση τυχόν
βενθικού υλικού και υπολειμμάτων του θαλάσσιου βυθού προτού αυτά εισέλθουν στον σάκο.
8.
Ως «ζώνη προστασίας της Κελτικής Θάλασσας» νοούνται τα ύδατα των διαιρέσεων ICES 7f, 7g και του τμήματος της 7j
που εκτείνεται βόρεια του γεωγραφικού πλάτους 50° Β και ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 11° Δ.
Άρθρο 3
Εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά την καραβίδα
1.
Η εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης και προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα ακόλουθα είδη:
α) καραβίδα (Nephrops norvegicus) που αλιεύεται με κιούρτους, παγίδες ή κοφινέλλα (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων (1): FPO
και FIX) στις υποπεριοχές ICES 6 και 7·
β) καραβίδα (Nephrops norvegicus) που αλιεύεται με τράτες βυθού με μέγεθος ματιών ίσο με ή μεγαλύτερο από 100 mm στην
υποπεριοχή ICES 7·
γ) καραβίδα (Nephrops norvegicus) που αλιεύεται με τράτες βυθού με μέγεθος ματιών 70-99 mm σε συνδυασμό με εργαλεία
μεγάλης επιλεκτικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του παρόντος
κανονισμού, στην υποπεριοχή ICES 7·
δ) καραβίδα (Nephrops norvegicus) που αλιεύεται με τράτες με πόρτες με μέγεθος ματιών 80-110 mm, σε συνδυασμό με
εργαλεία μεγάλης επιλεκτικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, στη διαίρεση ICES 6a εντός δώδεκα ναυτικών μιλίων από την ακτή.
2.
Κατά την απόρριψη καραβίδας που αλιεύθηκε σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η
καραβίδα ελευθερώνεται αμέσως, ολόκληρη, στην περιοχή όπου αλιεύθηκε.
(1) Οι κωδικοί αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό παραπέμπουν στους κωδικούς του παραρτήματος XI του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της
τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σ. 1). Για τα σκάφη των οποίων το ολικό μήκος είναι μικρότερο
από 10 μέτρα, οι κωδικοί αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα πίνακα παραπέμπουν στους κωδικούς ταξινόμησης
αλιευτικών εργαλείων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).
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Άρθρο 4
Εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά τη γλώσσα
1.
Στη διαίρεση ICES 7d, εντός έξι ναυτικών μιλίων από την ακτή και εκτός περιοχών που έχουν προσδιοριστεί ως περιοχές
αναπαραγωγής, η εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης και προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β)
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται για τα αλιεύματα γλώσσας (Solea solea) κάτω του ελάχιστου μεγέθους
αναφοράς διατήρησης, τα οποία αλιεύονται με τη χρήση εργαλείων τράτας με πόρτες (κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: OTT,
OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) με σάκο μεγέθους ματιών 80-99 mm, από σκάφη τα οποία:
α) έχουν μέγιστο μήκος 10 μέτρα και μηχανή ισχύος κάτω των 221 kW· και
β) αλιεύουν σε ύδατα βάθους μικρότερου των 30 μέτρων και με περιορισμό χρήσης των συρόμενων εργαλείων σε διάρκεια έως
1 ώρα και 30 λεπτά.
2.
Κατά την απόρριψη γλώσσας που έχει αλιευθεί σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
η γλώσσα ελευθερώνεται αμέσως.
Άρθρο 5
Εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά τα σελάχια
1.
Η εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης και προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα σελαχιών (Rajiformes) που αλιεύονται με
κάθε είδους αλιευτικό εργαλείο στα Βορειοδυτικά Ύδατα (υποπεριοχές ICES 6 και 7).
2.
Τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον υποβάλλουν το συντομότερο δυνατόν, έως τις 31 Μαΐου,
πρόσθετα επιστημονικά στοιχεία που δικαιολογούν την εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Η επιστημονική, τεχνική
και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) αξιολογεί τα κοινοποιούμενα επιστημονικά στοιχεία έως την 1η Αυγούστου κάθε
έτους.
3.
Η εξαίρεση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται για το σελάχι κούκο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα κράτη μέλη που έχουν
άμεσο διαχειριστικό συμφέρον υποβάλλουν το συντομότερο δυνατόν, έως τις 31 Μαΐου 2019, πρόσθετα επιστημονικά στοιχεία
που δικαιολογούν την εν λόγω εξαίρεση. Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) αξιολογεί τα
κοινοποιούμενα επιστημονικά στοιχεία έως την 1η Αυγούστου 2019.
4.
Κατά την απόρριψη σελαχιών που αλιεύονται σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
τα σελάχια ελευθερώνονται αμέσως και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Άρθρο 6
Εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά την ευρωπαϊκή χωματίδα
1.
Η εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης και προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα ακόλουθα είδη:
α) ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa) που αλιεύεται με μανωμένα δίχτυα στις διαιρέσεις ICES 7d, 7e, 7f και 7g·
β) ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa) που αλιεύεται με τράτες με πόρτες στις διαιρέσεις ICES 7d, 7e, 7f και 7g·
γ) ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa) που αλιεύεται στις διαιρέσεις ICES 7a-7k με σκάφη που διαθέτουν μηχανή ισχύος
κάτω των 221 kW και χρησιμοποιούν δοκότρατες (BT2) εξοπλισμένες με σχοινί απομάκρυνσης λίθων ή φύλλο απελευ
θέρωσης βενθικών οργανισμών·
δ) ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa) που αλιεύεται στις διαιρέσεις ICES 7a-7k με σκάφη που χρησιμοποιούν
δοκότρατες (BT2), μηχανής ισχύος κάτω των 221 kW ή μέγιστου μεγέθους 24 μέτρων, οι οποίες είναι κατασκευασμένες για
αλίευση εντός 12 ναυτικών μιλίων από την ακτή και με περιορισμό χρήσης των συρόμενων εργαλείων σε μέση διάρκεια έως
1 ώρα και 30 λεπτά.
2.
Οι εξαιρέσεις της παραγράφου 1 στοιχεία γ) και δ) εφαρμόζονται προσωρινά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα κράτη
μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον υποβάλλουν το συντομότερο δυνατόν, έως τις 31 Μαΐου 2019, πρόσθετα
επιστημονικά στοιχεία που δικαιολογούν τις εν λόγω εξαιρέσεις. Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας θα
αξιολογήσει τα εν λόγω στοιχεία πριν από την 1η Αυγούστου 2019.
3.
Κατά την απόρριψη ευρωπαϊκής χωματίδας που αλιεύεται σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, οι ιχθύες ελευθερώνονται αμέσως και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Άρθρο 7
Εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά είδη που αλιεύονται με κιούρτους,
παγίδες και κοφινέλλα
1.
Στις υποπεριοχές ICES 5 (εκτός της 5a και μόνο στα ενωσιακά ύδατα της 5b), 6 και 7, η εξαίρεση που συνδέεται με τα
ποσοστά επιβίωσης και προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013
εφαρμόζεται στα είδη που αλιεύονται με κιούρτους, παγίδες και κοφινέλλα.
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2.
Κατά την απόρριψη ιχθύων που έχουν αλιευθεί σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
οι ιχθύες ελευθερώνονται αμέσως.
Άρθρο 8
Εξαιρέσεις de minimis
1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, μπορούν να απορρίπτονται οι
ακόλουθες ποσότητες σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού:
α) για το νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus), με ανώτατο όριο το 6 % το 2019 και το 5 % το 2020 και το 2021
των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους με σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού και γρίπους με μέγεθος
ματιών ίσο με ή μεγαλύτερο από 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX),
πελαγικές τράτες (OTM, PTM) και δοκότρατες (BT2) με μέγεθος ματιών 80-119 mm στη διαίρεση ICES 7d·
β) για το νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus), με ανώτατο όριο το 6 % το 2019, και το 5 % το 2020 και το 2021,
των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους με σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού και γρίπους με μέγεθος
ματιών ίσο με ή μεγαλύτερο από 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX),
πελαγικές τράτες (OTM, PTM) και δοκότρατες (BT2) με μέγεθος ματιών 80-119 mm στις διαιρέσεις ICES 7b-c και 7e-k·
γ) για τη γλώσσα (Solea solea), με ανώτατο όριο το 3 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους με σκάφη που
χρησιμοποιούν μανωμένα δίχτυα και απλάδια για την αλίευση γλώσσας στις διαιρέσεις ICES 7d, 7e, 7f και 7g·
δ) για τη γλώσσα (Solea solea), με ανώτατο όριο το 3 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους με σκάφη που
χρησιμοποιούν εργαλεία TBB μεγέθους ματιών 80-119 mm, που είναι εξοπλισμένα με φύλλο Flemish για την αλίευση
γλώσσας στις διαιρέσεις ICES 7d, 7e, 7f, 7g και 7h·
ε) για τον εγκλεφίνο (Melanogrammus aeglefinus), με ανώτατο όριο το 7 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω
είδους το 2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού, γρίπους και δοκότρατες με μέγεθος ματιών ίσο με ή
μεγαλύτερο από 80 mm στις διαιρέσεις ICES 7b-7c και 7e-7k·
στ) για τον γάδο (Gadus morhua), 7 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους το 2019 με σκάφη που
χρησιμοποιούν τράτες βυθού, γρίπους και δοκότρατες με μέγεθος ματιών ίσο με ή μεγαλύτερο από 80 mm στις διαιρέσεις
ICES 7b-7c και 7e-k·
ζ) για το σαυρίδι (Trachurus spp.), με ανώτατο όριο το 7 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους το 2019
με σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού, γρίπους και δοκότρατες στην υποπεριοχή ICES 6 και στις διαιρέσεις ICES
7b-7k·
η) για το σκουμπρί (Scomber scombrus), με ανώτατο όριο το 7 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους το
2019 με σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού, γρίπους και δοκότρατες στην υποπεριοχή ICES 6 και στις διαιρέσεις
ICES 7b-7k.
2.
Οι εξαιρέσεις de minimis που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία ε) έως η) εφαρμόζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου
2019. Τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον υποβάλλουν το συντομότερο δυνατόν, έως τις 31 Μαΐου
2019, πρόσθετα επιστημονικά στοιχεία που δικαιολογούν την εξαίρεση. Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή
αλιείας αξιολογεί τα κοινοποιούμενα επιστημονικά στοιχεία έως την 1η Αυγούστου 2019.
Άρθρο 9
Ειδικά τεχνικά μέτρα στη ζώνη προστασίας της Κελτικής Θάλασσας
1.
Από την 1η Ιουλίου 2019 τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού ή γρίπους στη ζώνη προστασίας της
Κελτικής Θάλασσας χρησιμοποιούν ένα από τα ακόλουθα εργαλεία:
α) σάκο 110 mm με τμήμα δικτυώματος με τετράγωνα μάτια μεγέθους 120 mm (1)·
β) σάκο T90 100 mm·
γ) σάκο 100 mm με τμήμα δικτυώματος με τετράγωνα μάτια μεγέθους 160 mm.
2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού ή γρίπους των οποίων τα αλιεύματα
περιέχουν καραβίδες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % χρησιμοποιούν ένα από τα ακόλουθα εργαλεία:
α) τμήμα δικτυώματος με τετράγωνα μάτια μεγέθους 300 mm· σκάφη ολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων μπορούν να
χρησιμοποιούν τμήμα δικτυώματος με τετράγωνα μάτια μεγέθους 200 mm·
β) φύλλο Seltra·
(1) Τα τμήματα δικτυώματος με τετράγωνα μάτια τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της
30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 125
της 27.4.1998, σ. 1).
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γ) εσχάρα διαλογής με διάστημα 35 mm μεταξύ των ράβδων, όπως ορίζεται στο παράρτημα XIVα του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 850/98 (1), ή παρόμοια διάταξη επιλεκτικότητας δικτυωτού πλέγματος·
δ) σάκο 100 mm με τμήμα δικτυώματος με τετράγωνα μάτια μεγέθους 100 mm.
3.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού ή γρίπους των οποίων τα αλιεύματα
περιέχουν νταούκι Ατλαντικού σε ποσοστό μεγαλύτερο του 55 % ή συνδυασμό πεσκαντρίτσας, μπακαλιάρου μερλούκιου ή
ζαγκέτας σε ποσοστό 55 % χρησιμοποιούν ένα από τα ακόλουθα εργαλεία:
α) σάκο 100 mm με τμήμα δικτυώματος με τετράγωνα μάτια μεγέθους 100 mm·
β) σάκο T90 90 mm και τεμάχιο επιμήκυνσης·
γ) σάκο 80 mm με τμήμα δικτυώματος με τετράγωνα μάτια μεγέθους 160 mm·
δ) σάκο 80 mm με κύλινδρο δικτυώματος 2 m με τετράγωνα μάτια μεγέθους 100 mm.
4.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού ή γρίπους των οποίων τα αλιεύματα
περιέχουν γαδοειδή (Gadidae) σε ποσοστό μικρότερο του 10 % στη διαίρεση ICES 7f ανατολικά των 5° Δ χρησιμοποιούν σάκο
80 mm εξοπλισμένο με τμήμα δικτυώματος με τετράγωνα μάτια μεγέθους 120 mm.
5.
Στα ανωτέρω εργαλεία μπορεί να προστεθεί, εναλλακτικά, επιλεκτικό εργαλείο ή επιλεκτική διάταξη που, σύμφωνα με
εκτίμηση της ΕΤΟΕΑ, διαθέτει χαρακτηριστικά όμοιας ή υψηλότερης επιλεκτικότητας για τον γάδο, τον εγκλεφίνο και το
νταούκι Ατλαντικού.
Άρθρο 10
Ειδικά τεχνικά μέτρα στη Θάλασσα της Ιρλανδίας
1.
Από την 1η Ιανουαρίου 2019 τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού ή γρίπους στη διαίρεση ICES 7a
(Θάλασσα της Ιρλανδίας) συμμορφώνονται με τα τεχνικά μέτρα που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.
2.
Τα σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού ή γρίπους με σάκο μεγέθους ματιών ίσου με ή μεγαλύτερου από 70 mm και
μικρότερου από 100 mm και των οποίων τα αλιεύματα περιέχουν καραβίδες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % χρησιμοποιούν
ένα από τα ακόλουθα εργαλεία:
α) τμήμα δικτυώματος με τετράγωνα μάτια μεγέθους 300 mm· τα σκάφη ολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων μπορούν να
χρησιμοποιούν τμήμα δικτυώματος με τετράγωνα μάτια μεγέθους 200 mm·
β) φύλλο Seltra·
γ) εσχάρα διαλογής με διάστημα 35 mm μεταξύ των ράβδων, όπως ορίζεται στο παράρτημα XIVα του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 850/98·
δ) δικτυωτό πλέγμα CEFAS·
ε) τράτα flip-flap.
3.
Τα σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού ή γρίπους των οποίων τα αλιεύματα περιέχουν συνδυασμό εγκλεφίνου, γάδου
και σελαχιών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10 % χρησιμοποιούν ένα από τα ακόλουθα εργαλεία:
α) σάκο 120 mm·
β) τράτα επιλογής εξοπλισμένη με τμήματα δικτυώματος μεγάλου μεγέθους ματιών 600 mm και σάκο 100 mm.
4.
Τα σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού ή γρίπους των οποίων τα αλιεύματα περιέχουν συνδυασμό εγκλεφίνου, γάδου
και σελαχιών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10 % χρησιμοποιούν σάκο μεγέθους ματιών 100 mm με τμήμα δικτυώματος με
τετράγωνα μάτια μεγέθους 100 mm. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται για σκάφη των οποίων τα αλιεύματα περιέχουν
καραβίδες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30 %.
5.
Στα ανωτέρω εργαλεία μπορεί να προστεθεί, εναλλακτικά, επιλεκτικό εργαλείο ή επιλεκτική διάταξη που, σύμφωνα με
εκτίμηση της ΕΤΟΕΑ, διαθέτει χαρακτηριστικά όμοιας ή υψηλότερης επιλεκτικότητας για τον γάδο, τον εγκλεφίνο και το
νταούκι Ατλαντικού.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων
προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1).
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2035 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Οκτωβρίου 2018
για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους
βενθοπελαγικής αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα για την περίοδο 2019-2021
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/973 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για
τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες
εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών, το οποίο προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης στη
Βόρεια Θάλασσα, και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 676/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 (1),
και ιδίως το άρθρο 11,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) αποσκοπεί στην
προοδευτική εξάλειψη των απορρίψεων σε όλους τους τύπους αλιείας της Ένωσης, μέσω της θέσπισης υποχρέωσης
εκφόρτωσης για τα αλιεύματα ειδών που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων.

(2)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 προβλέπει την έγκριση πολυετών σχεδίων τα οποία περιλαμβάνουν
μέτρα διατήρησης για τους τύπους αλιείας που εκμεταλλεύονται ορισμένα αποθέματα σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική
περιοχή.

(3)

Τα εν λόγω πολυετή σχέδια καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης και ενδέχεται να
εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να προσδιορίσει περαιτέρω τις εν λόγω λεπτομέρειες βάσει κοινών συστάσεων που
καταρτίζουν τα κράτη μέλη.

(4)

Ελλείψει πολυετούς σχεδίου, το άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εξουσιοδοτεί την
Επιτροπή να εφαρμόσει την υποχρέωση εκφόρτωσης μέσω σχεδίων απορρίψεων βάσει κοινών συστάσεων που
καταρτίζουν τα κράτη μέλη.

(5)

Το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν άμεσο συμφέρον
διαχείρισης της αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα. Κατόπιν διαβούλευσης με το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Βόρειας
Θάλασσας, τα εν λόγω κράτη μέλη υπέβαλαν στις 31 Μαΐου 2017 κοινή σύσταση στην Επιτροπή σχετικά με ένα σχέδιο
απορρίψεων για την αλιεία βενθοπελαγικών ειδών στη Βόρεια Θάλασσα. Με βάση αυτή την κοινή σύσταση, ο κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/45 της Επιτροπής (3) θέσπισε σχέδιο απορρίψεων που εφαρμόζεται σε αυτούς
τους τύπους αλιείας το 2018.

(6)

Στις 4 Ιουλίου 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/973 για τη
θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες
εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών. Το άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό των λεπτομερειών της υποχρέωσης εκφόρτωσης με βάση κοινές
συστάσεις που καταρτίζουν τα κράτη μέλη.

(7)

Έπειτα από διαβούλευση με το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Βόρειας Θάλασσας και το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο
Πελαγικών Ειδών, το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο
υπέβαλαν στις 30 Μαΐου 2018 νέα κοινή σύσταση στην Επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την
εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για την αλιεία βενθοπελαγικών ειδών στη Βόρεια Θάλασσα. Η κοινή σύσταση
τροποποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2018.

(8)

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/973, η Βόρεια Θάλασσα περιλαμβάνει τις διαιρέσεις ICES 2a, 3a και την
υποπεριοχή ICES 4.

(1) ΕΕ L 179 της 16.7.2018, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή
Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση
των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354
της 28.12.2013, σ. 22).
(3) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/45 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2017, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους
τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα και στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa για το έτος 2018 (ΕΕ L 7 της 12.1.2018,
σ. 6).
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(9)

Οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων επιστημονικών οργάνων εξετάστηκαν από την επιστημονική, τεχνική και
οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) (1). Στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της ομάδας
εμπειρογνωμόνων στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των 28 κρατών μελών, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ως παρατηρητής, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τα εν λόγω μέτρα.

(10)

Για ορισμένα αποθέματα, όπως η ευρωπαϊκή χωματίδα, η ΕΤΟΕΑ διαπίστωσε ότι τα ποσοστά επιβίωσης των μεμονωμένων
ιχθύων ενδέχεται να μην είναι τόσο υψηλά όσο εκείνα που παρατηρούνται σε άλλα είδη. Ωστόσο, η Επιτροπή εξέτασε
τον σχετικό αντίκτυπο της εν λόγω εξαίρεσης στο συνολικό απόθεμα, σε σύγκριση με τους μεμονωμένους ιχθύς, και το
αντιστάθμισε με την ανάγκη συνέχισης της αλιευτικής δραστηριότητας για τη συλλογή δεδομένων προκειμένου να
ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της ΕΤΟΕΑ. Στις περιπτώσεις που ο σχετικός αριθμός των απορρίψεων νεκρών ιχθύων
είναι σχετικά μικρός, η Επιτροπή θεωρεί ότι η χορήγηση εξαιρέσεων σε προσωρινή βάση αποτελεί ρεαλιστική και συνετή
προσέγγιση στη διαχείριση της αλιείας, με βάση την παραδοχή ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ήταν δυνατή η
συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για την ορθή και τεκμηριωμένη διαχείριση των απορρίψεων με σκοπό την πλήρη
έναρξη ισχύος της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

(11)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/45 προβλέπει εξαιρέσεις που συνδέονται με τα ποσοστά επιβίωσης για τα
αλιεύματα γλώσσας κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης τα οποία αλιεύονται με τράτες στη διαίρεση
ICES 4c, βάσει επιστημονικών στοιχείων που αποδεικνύουν τα ποσοστά επιβίωσης των απορριπτόμενων ιχθύων. Τα
στοιχεία αυτά αξιολογήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, και η ΕΤΟΕΑ κατέληξε στο συμπέρασμα (2) ότι ήταν επαρκή. Η
νέα κοινή σύσταση προτείνει τη συνέχιση της εφαρμογής της εξαίρεσης. Η ΕΤΟΕΑ επισήμανε ότι δεν υποβλήθηκαν νέες
πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία των περιοχών αναπαραγωγής (3). Δεδομένου ότι, επί του παρόντος, δεν έχουν
προσδιοριστεί περιοχές αναπαραγωγής, η εξαίρεση μπορεί να συμπεριληφθεί στον κανονισμό, πλην όμως τα κράτη μέλη
θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές πληροφορίες αμέσως μόλις προσδιοριστούν οι περιοχές αυτές.

(12)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/45 περιλάμβανε εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης, όπως
προβλέπεται από το άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όσον αφορά τα
αλιεύματα καραβίδας που αλιεύονται με κιούρτους στις διαιρέσεις ICES 2a και 3a και στην υποπεριοχή ICES 4, βάσει
επιστημονικών στοιχείων που αποδεικνύουν τα ποσοστά επιβίωσης. Τα στοιχεία αυτά αξιολογήθηκαν κατά τα
προηγούμενα έτη, και η ΕΤΟΕΑ κατέληξε στο συμπέρασμα (4) ότι είναι επαρκή. Η νέα κοινή σύσταση προτείνει τη
συνέχιση της εφαρμογής της εξαίρεσης. Δεδομένου ότι οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει, η εν λόγω εξαίρεση θα πρέπει, ως
εκ τούτου, να συμπεριληφθεί στον παρόντα κανονισμό.

(13)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/45 περιλάμβανε εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον
αφορά τα αλιεύματα καραβίδας στην υποπεριοχή ICES 4 με ορισμένα αλιευτικά εργαλεία, υπό την προϋπόθεση ότι
χρησιμοποιείται διάταξη επιλεκτικότητας δικτυωτού πλέγματος (netgrid). Η εν λόγω εξαίρεση περιοριζόταν στους
χειμερινούς μήνες και σε ορισμένες λειτουργικές μονάδες ICES. Η νέα κοινή σύσταση προτείνει τη συνέχιση της
εφαρμογής της εν λόγω εξαίρεσης και την επέκτασή της στις διαιρέσεις ICES 2a και 3a. Τα κράτη μέλη υπέβαλαν επικαι
ροποιημένα επιστημονικά στοιχεία το 2018, προκειμένου να αποδειχθούν τα ποσοστά επιβίωσης για την καραβίδα που
αλιεύεται με τράτες βυθού εξοπλισμένες με σάκο μεγέθους ματιών μεγαλύτερου από 80 mm ή τουλάχιστον 70 mm και
με ειδικές διατάξεις επιλεκτικότητας. Τα στοιχεία υποβλήθηκαν στην ΕΤΟΕΑ, η οποία εξέφρασε ανησυχίες (5) σχετικά με
τις εκτιμήσεις επιβίωσης για τη δυτική ακτή της Βόρειας Θάλασσας, καθώς και για το αν οι εν λόγω εκτιμήσεις είναι
αντιπροσωπευτικές ολόκληρης της περιοχής. Ωστόσο, η ΕΤΟΕΑ επισήμανε ότι οι συνοδευτικές επιστημονικές
πληροφορίες βασίζονταν σε μια άρτια προσέγγιση και ότι η τεχνική επικύρωσης που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο των
ευρύτερων στόλων είναι εύλογη. Υπό αυτές τις συνθήκες, η εξαίρεση μπορεί να εφαρμοστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου
2021, πλην όμως τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον θα πρέπει να υποβάλουν στοιχεία σχετικά με
την αλιεία στη δυτική ακτή της Βόρειας Θάλασσας.

(14)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/45 περιλάμβανε εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον
αφορά τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων κατά την αλίευση με κιούρτους και
βολκούς, βάσει των επιστημονικών στοιχείων που αποδείκνυαν τα ποσοστά επιβίωσης. Τα στοιχεία αυτά αξιολογήθηκαν
κατά τα προηγούμενα έτη, και η ΕΤΟΕΑ κατέληξε στο συμπέρασμα (6) ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει το
ενδεχόμενο χαμηλής θνησιμότητας των απορριπτόμενων ιχθύων, ενώ τα πραγματικά αλιεύματα σε αυτόν τον τύπο
αλιείας είναι αμελητέα. Εφόσον τα αλιεύματα δεν είναι σημαντικά και δεδομένου ότι οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει, η
εξαίρεση μπορεί να συμπεριληφθεί στον παρόντα κανονισμό.

(15)

Η νέα κοινή σύσταση προτείνει εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά την ευρωπαϊκή χωματίδα
κατά την αλίευση με μανωμένα δίχτυα και απλάδια στη διαίρεση ICES 3a και στην υποπεριοχή ICES 4. Τα κράτη μέλη
υπέβαλαν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα ποσοστά επιβίωσης της απορριπτόμενης ευρωπαϊκής χωματίδας
στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας. Τα αποδεικτικά στοιχεία υποβλήθηκαν στην ΕΤΟΕΑ, η οποία κατέληξε στο
συμπέρασμα (7) ότι προσκομίστηκαν εύλογες πληροφορίες που δείχνουν το σημαντικά υψηλό ποσοστό επιβίωσης.
Συνεπώς, η εν λόγω εξαίρεση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον παρόντα κανονισμό.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
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(16)

Η νέα κοινή σύσταση περιλαμβάνει εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά την ευρωπαϊκή
χωματίδα κατά την αλίευση με δανέζικο γρίπο στη διαίρεση ICES 3a και στην υποπεριοχή ICES 4. Τα κράτη μέλη
υπέβαλαν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα ποσοστά επιβίωσης της απορριπτόμενης ευρωπαϊκής χωματίδας
στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας. Τα αποδεικτικά στοιχεία υποβλήθηκαν στην ΕΤΟΕΑ, η οποία κατέληξε στο
συμπέρασμα (1) ότι τα στοιχεία της μελέτης σχετικά με τα ποσοστά επιβίωσης είναι αξιόπιστα, αν και θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν πρόσθετοι παράγοντες για τη βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης, δεδομένου ότι το ποσοστό επιβίωσης
μειώνεται σημαντικά όταν ο χρόνος διαλογής της ευρωπαϊκής χωματίδας υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Συνεπώς, η εν λόγω
εξαίρεση μπορεί να συμπεριληφθεί στον παρόντα κανονισμό.

(17)

Η νέα κοινή σύσταση προτείνει εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης για τα αλιεύματα και τα παρεμπίπτοντα
αλιεύματα ευρωπαϊκής χωματίδας κατά την αλιεία με στόχο πλατύψαρα ή στρογγυλόψαρα που διεξάγεται με τράτες στη
διαίρεση ICES 3a και στην υποπεριοχή ICES 4 κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κράτη μέλη υπέβαλαν επιστημονικές
γνωμοδοτήσεις που αποδεικνύουν τα ποσοστά επιβίωσης της απορριπτόμενης ευρωπαϊκής χωματίδας στον συγκεκριμένο
τύπο αλιείας. Τα αποδεικτικά στοιχεία υποβλήθηκαν στην ΕΤΟΕΑ, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα (2) ότι τα ποσοστά
επιβίωσης στη συνοδευτική μελέτη μειώνονταν εάν ο χρόνος διαλογής ήταν μεγαλύτερος των 60 λεπτών κατά τους
θερινούς μήνες· συνεπώς το χαμηλό ποσοστό επιβίωσης της ευρωπαϊκής χωματίδας το καλοκαίρι δικαιολογεί τον
περιορισμό της εξαίρεσης στους χειμερινούς μήνες. Επομένως, η εν λόγω εξαίρεση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον
παρόντα κανονισμό.

(18)

Η νέα κοινή σύσταση προτείνει εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης για αλιεύματα ευρωπαϊκής χωματίδας
κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης κατά την αλίευση με δοκότρατες στην υποπεριοχή ICES 4 και στη
διαίρεση ICES 2a. Τα κράτη μέλη υπέβαλαν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα ποσοστά επιβίωσης κατά την
απόρριψη στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας. Τα αποδεικτικά στοιχεία υποβλήθηκαν στην ΕΤΟΕΑ, η οποία κατέληξε στο
συμπέρασμα (3) ότι τα ποσοστά επιβίωσης στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες και
παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα. Η ΕΤΟΕΑ διατηρούσε επίσης αμφιβολίες διότι, δεδομένων των σχετικά υψηλών
ενδεικτικών ποσοστών απορρίψεων και των σχετικά χαμηλών ποσοστών επιβίωσης, είναι πιθανό να μην επιβιώνουν
σημαντικές ποσότητες απορριπτόμενης ευρωπαϊκής χωματίδας. Για τη συλλογή των συγκεκριμένων στοιχείων θα πρέπει
να συνεχιστεί η αλιεία και, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγηθεί εξαίρεση, πλην όμως τα
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν συναφή στοιχεία τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στην
ΕΤΟΕΑ να αξιολογήσει πλήρως την αιτιολόγηση και στην Επιτροπή να διενεργήσει επανεξέταση. Υπό αυτές τις συνθήκες,
η εξαίρεση μπορεί να εφαρμοστεί προσωρινά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχει
ριστικό συμφέρον θα πρέπει να υποβάλουν: α) χάρτη πορείας που έχει καταρτιστεί με στόχο την αύξηση του ποσοστού
επιβίωσης, ο οποίος θα υπόκειται σε επιστημονική αξιολόγηση από την ΕΤΟΕΑ και β) ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την
πρόοδο του προγράμματος για την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης και τυχόν τροποποιήσεις ή προσαρμογές που
επέρχονται σε αυτό.

(19)

Όσον αφορά τα σελάχια που αλιεύονται με κάθε είδους αλιευτικά εργαλεία στις διαιρέσεις ICES 2a και 3a και στην
υποπεριοχή ICES 4, δεν διατίθενται λεπτομερή επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά επιβίωσης για όλα τα
τμήματα και τους συνδυασμούς στόλων για τα οποία εφαρμόζεται η εξαίρεση. Ωστόσο, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, τα
ποσοστά επιβίωσης θεωρούνται σε γενικές γραμμές υψηλά, αν και απαιτούνται περαιτέρω λεπτομέρειες. Για τη συλλογή
των συγκεκριμένων στοιχείων θα πρέπει να συνεχιστεί η αλιεία και, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει
να χορηγηθεί εξαίρεση, πλην όμως τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν συναφή στοιχεία τα
οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΤΟΕΑ να αξιολογήσει πλήρως την αιτιολόγηση και στην Επιτροπή να
διενεργήσει επανεξέταση. Τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον θα πρέπει να υποβάλλουν πριν από
τις 31 Μαΐου κάθε έτους τα ακόλουθα: α) χάρτη πορείας που έχει καταρτιστεί με στόχο την αύξηση του ποσοστού
επιβίωσης και την κάλυψη των κενών στα δεδομένα που εντοπίζονται από την ΕΤΟΕΑ, ο οποίος θα αξιολογείται ετησίως
από την ΕΤΟΕΑ, β) ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των προγραμμάτων για την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης
και τυχόν τροποποιήσεις ή προσαρμογές που επέρχονται σε αυτά.

(20)

Κατά την εξέταση των ποσοστών επιβίωσης των σελαχιών, διαπιστώθηκε ότι το σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) έχει
σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης σε σύγκριση με άλλα είδη και ότι οι συναφείς επιστημονικές γνώσεις είναι
λιγότερο εμπεριστατωμένες. Ωστόσο, ο συνολικός αποκλεισμός του συγκεκριμένου είδους από την εξαίρεση θα
αποτρέψει την αλιεία και τη συνεχή και ακριβή συλλογή δεδομένων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω
εξαίρεση θα πρέπει να χορηγηθεί μόνο για 1 έτος και ότι θα πρέπει να καταρτιστούν επειγόντως νέες μελέτες και μέτρα
για τη βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης και να υποβληθούν στην ΕΤΟΕΑ για αξιολόγηση το συντομότερο δυνατόν,
έως τις 31 Μαΐου 2019.

(21)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/45 περιλάμβανε εξαιρέσεις de minimis για:
— τη γλώσσα που αλιεύεται με μανωμένα και απλάδια δίχτυα στις διαιρέσεις ICES 2a και 3a και στην υποπεριοχή
ICES 4,
— τη γλώσσα που αλιεύεται με ορισμένες δοκότρατες που είναι εξοπλισμένες με φύλλο Flemish στην υποπεριοχή
ICES 4,
— τον συνδυασμό αλιευμάτων γλώσσας, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού, γάδου, μαύρου μπακαλιάρου, ευρωπαϊκής
χωματίδας, ρέγγας, σύκου Νορβηγίας, γουρλομάτη Ατλαντικού και προσφυγακιού με ορισμένες τράτες βυθού στη
διαίρεση ICES 3a,

(1) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
(2) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
(3) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
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— τον συνδυασμό αλιευμάτων γλώσσας, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού, γάδου, μαύρου μπακαλιάρου και
μπακαλιάρου μερλούκιου με κοφινέλλα στη διαίρεση ICES 3a,
— το νταούκι Ατλαντικού που αλιεύεται με ορισμένες τράτες βυθού στη διαίρεση ICES 3a,
— το νταούκι Ατλαντικού και τον γάδο που αλιεύονται με τράτες βυθού στη διαίρεση ICES 4c.
(22)

Τα κράτη μέλη υπέβαλαν αποδεικτικά στοιχεία που αιτιολογούν αυτές τις εξαιρέσεις de minimis. Η ΕΤΟΕΑ (1) εξέτασε
τα εν λόγω στοιχεία και κατέληξε στο συμπέρασμα (2) ότι τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη
περιλάμβαναν αιτιολογημένα επιχειρήματα που αποδεικνύουν τη δυσκολία περαιτέρω βελτίωσης της επιλεκτικότητας ή
το γεγονός ότι συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος διαχείρισης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Δεδομένου ότι οι συνθήκες
δεν έχουν αλλάξει, είναι επομένως σκόπιμο να διατηρηθούν οι εξαιρέσεις de minimis σύμφωνα με το ποσοστό και τις
αναγκαίες τροποποιήσεις που προτείνονται στη νέα κοινή σύσταση, δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 5 στοιχείο γ)
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(23)

Η νέα κοινή σύσταση προτείνει εξαίρεση de minimis για:
— την ευρωπαϊκή χωματίδα που αλιεύεται με ορισμένες τράτες βυθού στην υποπεριοχή ICES 4,
— όλα τα είδη που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και αλιεύονται με δοκότρατες στις διαιρέσεις ICES 4b και 4c,
— το νταούκι Ατλαντικού και τον γάδο που αλιεύονται με τράτες βυθού στις διαιρέσεις ICES 4a και 4b,
— το ποντίκι που αλιεύεται με ορισμένες τράτες βυθού με μέγεθος ματιών μεγαλύτερο από ή ίσο με 120 mm και το
ποντίκι που αλιεύεται με ορισμένες τράτες βυθού με μέγεθος ματιών μεταξύ 100 και 119 mm στην υποπεριοχή
ICES 4,
— το νταούκι Ατλαντικού που αλιεύεται με ορισμένες δοκότρατες στην υποπεριοχή ICES 4,
— το σαυρίδι που αλιεύεται με τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBB) στην υποπεριοχή ICES 4,
— το σκουμπρί που αλιεύεται με τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBB) στην υποπεριοχή ICES 4.

(24)

Τα κράτη μέλη υπέβαλαν επιστημονικά στοιχεία που αιτιολογούν τις νέες εξαιρέσεις de minimis βάσει δυσκολιών όσον
αφορά τη βελτίωση της επιλεκτικότητας και δυσανάλογου κόστους διαχείρισης των αλιευμάτων. Τα εν λόγω στοιχεία
εξετάστηκαν από την ΕΤΟΕΑ κατά τη σύνοδο ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου 2018.

(25)

Όσον αφορά την εξαίρεση για το νταούκι Ατλαντικού και τον γάδο που αλιεύονται με τράτες βυθού στις διαιρέσεις
ICES 4a και 4b, η ΕΤΟΕΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι λείπουν σχετικά στοιχεία από ορισμένα κράτη μέλη. Για τη
συλλογή των συγκεκριμένων στοιχείων θα πρέπει να συνεχιστεί η αλιεία και, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα
πρέπει να χορηγηθεί εξαίρεση προσωρινά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, πλην όμως τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν
την υποχρέωση να υποβάλουν συναφή στοιχεία τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΤΟΕΑ να αξιολογήσει πλήρως
την αιτιολόγηση και στην Επιτροπή να διενεργήσει επανεξέταση. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε
επιπλέον δοκιμές και να παράσχουν πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν, έως τις 31 Μαΐου 2019, για αξιολόγηση
από την ΕΤΟΕΑ.

(26)

Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλαν τα κράτη μέλη, η ΕΤΟΕΑ θεώρησε σκόπιμο να θεσπιστούν εξαιρέσεις de minimis για
την ευρωπαϊκή χωματίδα που αλιεύεται με ορισμένες τράτες βυθού στην υποπεριοχή ICES 4.

(27)

Η ΕΤΟΕΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υποβλήθηκαν εύλογα στοιχεία για τη χορήγηση εξαίρεσης de minimis στην
αλιεία σταχτογαρίδας με δοκότρατες στις διαιρέσεις ICES 4b και 4c.

(28)

Όσον αφορά την εξαίρεση de minimis για το ποντίκι που αλιεύεται με ορισμένες τράτες βυθού με μέγεθος ματιών
μεταξύ 100 και 119 mm στην υποπεριοχή ICES 4, η ΕΤΟΕΑ έκρινε ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με βεβαιότητα ο
αντίκτυπος της βελτίωσης της επιλεκτικότητας στον οικείο τύπο αλιείας. Η ΕΤΟΕΑ επισήμανε ότι απουσιάζουν σχετικά
στοιχεία από ορισμένα κράτη μέλη. Ωστόσο, η ΕΤΟΕΑ αναγνώρισε ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω
αλιεία είναι ήδη επιλεκτικά και ότι η περαιτέρω βελτίωση της επιλεκτικότητας θα καταστήσει οικονομικά ασύμφορη την
αλιεία. Για τη συλλογή των συγκεκριμένων στοιχείων θα πρέπει να συνεχιστεί η αλιεία και, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή
θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγηθεί εξαίρεση προσωρινά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, πλην όμως τα κράτη μέλη θα
πρέπει να έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν συναφή στοιχεία τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΤΟΕΑ να
αξιολογήσει πλήρως την αιτιολόγηση και στην Επιτροπή να διενεργήσει επανεξέταση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
υποβάλουν α) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι πολύ δύσκολη η βελτίωση της επιλεκτικότητας στους συναφείς
τύπους αλιείας και β) πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα αλιεύματα ή τους στόλους άλλων κρατών μελών που
ενδέχεται να δραστηριοποιούνται επίσης στους εν λόγω τύπους αλιείας. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να
προβούν σε επιπλέον δοκιμές και να παράσχουν πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν, έως τις 31 Μαΐου 2019, για
αξιολόγηση από την ΕΤΟΕΑ.

(1) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
(2) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
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(29)

Με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η ΕΤΟΕΑ, θα πρέπει
να χορηγηθεί εξαίρεση de minimis για το ποντίκι που αλιεύεται με ορισμένες τράτες βυθού με μέγεθος ματιών
μεγαλύτερο από ή ίσο με 120 mm στην υποπεριοχή ICES 4.

(30)

Η ΕΤΟΕΑ επισήμανε στα συμπεράσματά της ότι υποβλήθηκαν λεπτομερείς πληροφορίες για την εξαίρεση de minimis για
το νταούκι Ατλαντικού που αλιεύεται με ορισμένες δοκότρατες στην υποπεριοχή ICES 4. Ωστόσο, η ΕΤΟΕΑ τόνισε ότι
υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη βελτίωση της επιλεκτικότητας για το νταούκι Ατλαντικού και επισήμανε ότι η
προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της εξαίρεσης de minimis ενδέχεται να περιορίσει την επιλεκτι
κότητα του εν λόγω αλιεύματος, δεδομένου ότι όλα τα ανεπιθύμητα αλιεύματα του νταουκιού Ατλαντικού θα
μπορούσαν δυνητικά να απορριφθούν. Υπό αυτές τις συνθήκες, η εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμοστεί στο επίπεδο των
απορρίψεων που παρατηρήθηκαν (2 %), και τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν σχετικά
στοιχεία τα οποία θα επιτρέπουν στην ΕΤΟΕΑ να αξιολογεί πλήρως την αιτιολόγηση και στην Επιτροπή να διενεργεί
επανεξέταση ετησίως. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε επιπλέον δοκιμές και να υποβάλλουν
πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν, έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους, για αξιολόγηση από την ΕΤΟΕΑ.

(31)

Τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη σχετικά με τις εξαιρέσεις de minimis όσον αφορά το
σαυρίδι και το σκουμπρί που αλιεύονται με σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού, γρίπους και δοκότρατες
εξετάστηκαν από την ΕΤΟΕΑ, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υποβληθούν περαιτέρω πληροφορίες.
Δεδομένης της ανάγκης να συνεχιστεί η αλιευτική δραστηριότητα και η συλλογή δεδομένων για την παροχή των
συγκεκριμένων πληροφοριών, οι μεμονωμένες εξαιρέσεις για κάθε είδος θα πρέπει να περιοριστούν σε 1 έτος και τα
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν σχετικά στοιχεία τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στην
ΕΤΟΕΑ να αξιολογήσει πλήρως την αιτιολόγηση και στην Επιτροπή να διενεργήσει επανεξέταση. Τα ενδιαφερόμενα
κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν στις επιπλέον δοκιμές και να παράσχουν πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν, έως
τις 31 Μαΐου 2019, για αξιολόγηση από την ΕΤΟΕΑ. Συνεπώς, οι εν λόγω εξαιρέσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν
προσωρινά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

(32)

Για να διασφαλιστούν αξιόπιστες εκτιμήσεις όσον αφορά τα επίπεδα απορρίψεων με σκοπό τον καθορισμό των
συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων, τα κράτη μέλη, στις περιπτώσεις που η εξαίρεση de minimis βασίζεται σε
παρέκταση καταστάσεων για τις οποίες υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία και σε αποσπασματικές πληροφορίες σχετικά με
τον στόλο, θα πρέπει να μεριμνούν για την παροχή ακριβών και αξιόπιστων δεδομένων για το σύνολο του στόλου που
καλύπτεται από την εν λόγω διάταξη de minimis.

(33)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι λεπτομέρειες που
αφορούν την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης μπορούν να περιλαμβάνουν τεχνικά μέτρα που αναφέρονται στο
άρθρο 7 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Για την αύξηση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων και τη
μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων στο Skagerrak, είναι σκόπιμο να διατηρηθούν ορισμένα τεχνικά μέτρα, τα οποία
συμφωνήθηκαν μεταξύ της Ένωσης και της Νορβηγίας το 2011 (1) και το 2012 (2), καθώς και να επιτραπεί η χρήση της
διάταξης επιλεκτικότητας SepNep.

(34)

Τα μέτρα που προτείνονται στη νέα κοινή σύσταση συνάδουν με το άρθρο 15 παράγραφος 4, το άρθρο 15
παράγραφος 5 στοιχείο γ) και το άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και με τον κανονισμό
(ΕΕ) 2018/973, και ιδίως το άρθρο 11, και μπορούν, συνεπώς, να περιληφθούν στον παρόντα κανονισμό.

(35)

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τόσο την αξιολόγηση της
ΕΤΟΕΑ όσο και την ανάγκη να διασφαλιστεί από τα κράτη μέλη η πλήρης εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης την
1η Ιανουαρίου 2019. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εξαιρέσεις απαιτούν τη συνέχιση της αλιευτικής δραστηριότητας και
τη συλλογή δεδομένων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της ΕΤΟΕΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η χορήγηση εξαιρέσεων σε προσωρινή βάση αποτελεί ρεαλιστική και συνετή προσέγγιση στη
διαχείριση της αλιείας, με βάση την παραδοχή ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ήταν δυνατή η συλλογή των
απαραίτητων δεδομένων για την ορθή και τεκμηριωμένη διαχείριση των απορρίψεων με σκοπό την πλήρη έναρξη ισχύος
της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

(36)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/973, η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση
πράξεων σχετικά με την υποχρέωση εκφόρτωσης ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 5 Αυγούστου
2018. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να επανεξεταστεί, κατά το τρίτο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο
αντίκτυπος των εξαιρέσεων που συνδέονται με τα ποσοστά επιβίωσης και των εξαιρέσεων de minimis από την υποχρέωση
εκφόρτωσης.

(37)

Δεδομένου ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό έχουν άμεσο αντίκτυπο στον προγραμματισμό της
αλιευτικής περιόδου των σκαφών της Ένωσης και στις συναφείς οικονομικές δραστηριότητες, ο παρών κανονισμός θα
πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του. Θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2019
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021,

(1) Συμφωνημένο πρακτικό των διαβουλεύσεων για θέματα αλιείας μεταξύ Νορβηγίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό αλιείας στο
Skagerrak και στο Kattegat για το 2012.
(2) Συμφωνημένο πρακτικό των διαβουλεύσεων για θέματα αλιείας μεταξύ Νορβηγίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα μέτρα για την
εφαρμογή της απαγόρευσης απορρίψεων και τα μέτρα ελέγχου στην περιοχή Skagerrak, 4 Ιουλίου 2012.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης
Στα ενωσιακά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας (διαιρέσεις ICES 2a, 3a και υποπεριοχή ICES 4), η υποχρέωση εκφόρτωσης που
προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στην αλιεία βενθοπελαγικών
ειδών που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για την περίοδο 2019-2021.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
(1) «φύλλο Seltra»: διάταξη επιλεκτικότητας η οποία:
— αποτελείται από ένα άνω φύλλο δικτυώματος μεγέθους ματιών τουλάχιστον 270 mm (ρομβοειδών ματιών)
τοποθετημένο σε τμήμα τεσσάρων φύλλων και προσαρμοσμένο με αναλογία συναρμογής τρία μάτια 90 mm ανά ένα
μάτι 270 mm, ή από άνω φύλλο δικτυώματος μεγέθους ματιών τουλάχιστον 140 mm (τετράγωνων ματιών)·
— είναι μήκους τουλάχιστον 3 μέτρων·
— απέχει το πολύ 4 μέτρα από το σχοινί του σάκου· και
— εκτείνεται κατά το πλήρες πλάτος του άνω φύλλου της τράτας (δηλαδή από τη μία πλευρική νεύρωση στην άλλη)·
(2) «διάταξη επιλεκτικότητας δικτυωτού πλέγματος (netgrid)»: διάταξη επιλεκτικότητας που αποτελείται από τμήμα τεσσάρων
φύλλων που προσαρμόζεται σε τράτα δύο φύλλων με κεκλιμένο φύλλο δικτυώματος ρομβοειδών ματιών, μεγέθους ματιών
τουλάχιστον 200 mm, που οδηγεί σε οπή διαφυγής στο άνω τμήμα της τράτας·
(3) «φύλλο Flemish»: το τελευταίο κωνικό τμήμα δικτυώματος δοκότρατας του οποίου:
— το οπίσθιο μέρος είναι απευθείας προσδεδεμένο στον σάκο·
— τα τμήματα του ανώτερου και του κατώτερου δικτυώματος είναι κατασκευασμένα από μάτια τουλάχιστον 120 mm,
όπως μετρώνται μεταξύ των κόμβων·
— το μήκος, όταν το φύλλο είναι τεντωμένο, είναι τουλάχιστον 3 m·
(4) «SepNep»: τράτα με πόρτες η οποία:
— είναι κατασκευασμένη με δικτύωμα της κατηγορίας μεγέθους ματιών από 80 έως 99 +≥ 100 mm·
— είναι εξοπλισμένη με πολλαπλούς σάκους με μέγεθος ματιών που κυμαίνεται από τουλάχιστον 80 έως 120 mm, οι
οποίοι προσδένονται σε ένα τεμάχιο επιμήκυνσης, ενώ ο άνω σάκος είναι κατασκευασμένος με μέγεθος ματιών
τουλάχιστον 120 mm και είναι εξοπλισμένος με φύλλο επιλογής με μέγιστο μέγεθος ματιών 105 mm· και
— μπορεί επιπλέον να είναι εξοπλισμένη με προαιρετική εσχάρα διαλογής με διάστημα μήκους τουλάχιστον 17 mm
μεταξύ των ράβδων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να επιτρέπει τη διαφυγή της μικρής
καραβίδας.
Άρθρο 3
Εξαιρέσεις που συνδέονται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά την καραβίδα
1.
Η εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης και αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα ενωσιακά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας (διαιρέσεις ICES 2a, 3a και
υποπεριοχή ICES 4) για τα ακόλουθα αλιεύματα καραβίδας:
α) τα αλιεύματα που αλιεύθηκαν με κιούρτους (FPO (1))·
(1) Οι κωδικοί αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό παραπέμπουν στους κωδικούς του παραρτήματος XI του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σ. 1). Για τα σκάφη των οποίων το ολικό μήκος είναι μικρότερο από 10
μέτρα, οι κωδικοί αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα πίνακα παραπέμπουν στους κωδικούς ταξινόμησης αλιευτικών
εργαλείων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).
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β) τα αλιεύματα που αλιεύθηκαν με τράτες βυθού (OTB, TBN) εξοπλισμένες με:
(1) σάκο με μέγεθος ματιών μεγαλύτερο από 80 mm· ή
(2) σάκο με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 70 mm, εξοπλισμένο με εσχάρα διαλογής ειδών με ανώτατο διάστημα μήκους
35 mm μεταξύ των ράβδων· ή
(3) σάκο με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 35 mm, εξοπλισμένο με εσχάρα διαλογής ειδών με ανώτατο διάστημα μήκους
19 mm μεταξύ των ράβδων·
2.
Κατά την απόρριψη καραβίδας που αλιεύθηκε σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η
καραβίδα ελευθερώνεται αμέσως, ολόκληρη, στην περιοχή όπου αλιεύθηκε.
3.
Τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον υποβάλλουν ετησίως, το συντομότερο δυνατόν έως τις
31 Μαΐου, πρόσθετα επιστημονικά στοιχεία που δικαιολογούν την εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β). Η
επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) αξιολογεί τα κοινοποιούμενα επιστημονικά στοιχεία έως την 1η
Αυγούστου κάθε έτους.
Άρθρο 4
Εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά τη γλώσσα
1.
Η εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης και αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα αλιεύματα γλώσσας κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης
εντός έξι ναυτικών μιλίων από την ακτή στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 4c και εκτός περιοχών που έχουν προσδιοριστεί
ως περιοχές αναπαραγωγής, με τράτες με πόρτες (ΟΤΒ), με σάκο μεγέθους ματιών 80-99 mm.
2.
Η εξαίρεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει μόνον για σκάφη μήκους μικρότερου των 10 μέτρων και μηχανής
ισχύος κάτω των 221 kW, όταν αλιεύουν σε ύδατα βάθους μικρότερου των 30 μέτρων και με περιορισμό χρήσης των
συρόμενων εργαλείων σε διάρκεια έως 1 ώρα και 30 λεπτά.
3.
Κατά την απόρριψη γλώσσας που έχει αλιευθεί σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
η γλώσσα ελευθερώνεται αμέσως.
Άρθρο 5
Εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα όλων των
ειδών τα οποία υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων κατά την αλίευση με κιούρτους και βολκούς
1.
Η εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης και αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 3a και της υποπεριοχής ICES 4 στα
αλιεύματα όλων των ειδών που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων κατά την αλίευση με κιούρτους και βολκούς (FPO, FYK).
2.
Κατά την απόρριψη ιχθύων που αλιεύονται σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι
ιχθύες ελευθερώνονται αμέσως και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Άρθρο 6
Εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά τα αλιεύματα και τα παρεμπίπτοντα
αλιεύματα ευρωπαϊκής χωματίδας
1.
Η εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης και αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 3a και της υποπεριοχής ICES 4 για τα
ακόλουθα αλιεύματα:
α) ευρωπαϊκή χωματίδα που αλιεύεται με δίχτυα (GNS, GTR, GTN, GEN)·
β) ευρωπαϊκή χωματίδα που αλιεύεται με δανέζικο γρίπο·
γ) ευρωπαϊκή χωματίδα που αλιεύεται με τράτες βυθού (OTB, PTB) μεγέθους ματιών τουλάχιστον 120 mm κατά την αλιεία με
στόχο πλατύψαρα ή στρογγυλόψαρα τους χειμερινούς μήνες (από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 Απριλίου).
2.
Κατά την απόρριψη ευρωπαϊκής χωματίδας που έχει αλιευθεί σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, η ευρωπαϊκή χωματίδα ελευθερώνεται αμέσως.
Άρθρο 7
Εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά την ευρωπαϊκή χωματίδα κάτω του
ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης
1.
Η εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης και αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 2a και της υποπεριοχής ICES 4 και
στα αλιεύματα ευρωπαϊκής χωματίδας κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης τα οποία αλιεύονται με δοκότρατες
μεγέθους ματιών 80-119 mm (ΒΤ2).
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2.
Η εξαίρεση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται προσωρινά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο
διαχειριστικό συμφέρον υποβάλλουν το συντομότερο δυνατόν, έως τις 31 Μαΐου 2019, πρόσθετα επιστημονικά στοιχεία που
δικαιολογούν την εν λόγω εξαίρεση. Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) αξιολογεί τα
κοινοποιούμενα επιστημονικά στοιχεία έως την 1η Αυγούστου 2019.
3.
Κατά την απόρριψη ευρωπαϊκής χωματίδας που αλιεύεται σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, η ευρωπαϊκή χωματίδα ελευθερώνεται αμέσως και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Άρθρο 8
Εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης όσον αφορά τα σελάχια
1.
Η εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης και αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα ενωσιακά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας (διαιρέσεις ICES 2a, 3a και
υποπεριοχή ICES 4) για τα αλιεύματα σελαχιών με κάθε είδους αλιευτικό εργαλείο.
2.
Τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον υποβάλλουν ετησίως, το συντομότερο δυνατόν έως τις
31 Μαΐου, πρόσθετα επιστημονικά στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Η
επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) αξιολογεί τα κοινοποιούμενα επιστημονικά στοιχεία έως την 1η
Αυγούστου κάθε έτους.
3.
Η εξαίρεση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται για το σελάχι κούκο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα κράτη μέλη που έχουν
άμεσο διαχειριστικό συμφέρον υποβάλλουν το συντομότερο δυνατόν, έως τις 31 Μαΐου 2019, πρόσθετα επιστημονικά στοιχεία
που δικαιολογούν την εν λόγω εξαίρεση. Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) αξιολογεί τα
κοινοποιούμενα επιστημονικά στοιχεία έως την 1η Αυγούστου 2019.
4.
Κατά την απόρριψη σελαχιών που αλιεύονται σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
τα σελάχια ελευθερώνονται αμέσως και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Άρθρο 9
Εξαιρέσεις de minimis
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, μπορούν να απορρίπτονται οι
ακόλουθες ποσότητες σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού:
α) στην αλιεία γλώσσας από σκάφη που χρησιμοποιούν μανωμένα δίχτυα και απλάδια δίχτυα (GN, GNS, GND, GNC, GTN,
GTR, GEN, GNF) στα ενωσιακά ύδατα των διαιρέσεων ICES 2a και 3a και της υποπεριοχής ICES 4:
ποσότητα γλώσσας με μέγεθος μικρότερο και μεγαλύτερο από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, η οποία δεν
υπερβαίνει το 3 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του συγκεκριμένου είδους·
β) στην αλιεία γλώσσας από σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατα (TBB) με μέγεθος ματιών 80-119 mm που είναι
εξοπλισμένη με φύλλο Flemish, στα ενωσιακά ύδατα της υποπεριοχής ICES 4:
ποσότητα γλώσσας με μέγεθος μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, η οποία δεν υπερβαίνει το 6 %
των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων του συγκεκριμένου είδους το 2019 και το 5 % την υπόλοιπη περίοδο·
γ) στην αλιεία καραβίδας από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού (OTB, TBN) με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από
70 mm, εξοπλισμένες με εσχάρα διαλογής ειδών με ανώτατο διάστημα μήκους 35 mm μεταξύ των ράβδων στα ενωσιακά
ύδατα της διαίρεσης ICES 3a:
συνδυασμένη ποσότητα γλώσσας, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού, γάδου, μαύρου μπακαλιάρου και μπακαλιάρου
μερλούκιου κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, η οποία δεν υπερβαίνει το 4 % των συνολικών ετήσιων
αλιευμάτων καραβίδας, γλώσσας, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και γαρίδας της Αρκτικής, γάδου, μαύρου
μπακαλιάρου και μπακαλιάρου μερλούκιου·
δ) στην αλιεία γαρίδας της Αρκτικής από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού (OTB) με μέγεθος ματιών ίσο με ή
μεγαλύτερο από 35 mm, εξοπλισμένες με εσχάρα διαλογής ειδών με ανώτατο διάστημα μήκους 19 mm μεταξύ των
ράβδων, με ανεμπόδιστο στόμιο εξόδου ιχθύων, στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 3a:
συνδυασμένη ποσότητα γλώσσας, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού, γάδου, ευρωπαϊκής χωματίδας, μαύρου μπακαλιάρου,
ρέγγας, σύκου Νορβηγίας, γουρλομάτη Ατλαντικού και προσφυγακιού κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς
διατήρησης, η οποία δεν υπερβαίνει το 5 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων καραβίδας, γλώσσας, εγκλεφίνου,
νταουκιού Ατλαντικού, γάδου, μαύρου μπακαλιάρου, ευρωπαϊκής χωματίδας, γαρίδας της Αρκτικής, μπακαλιάρου
μερλούκιου, σύκου Νορβηγίας, γουρλομάτη Ατλαντικού, ρέγγας και προσφυγακιού·
ε) στη μεικτή αλιεία βενθοπελαγικών ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού ή γρίπους (OTB, OTT, SDN, SSC)
μεγέθους ματιών 70-99 mm (TR2) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 4c:
συνδυασμένη ποσότητα νταουκιού Ατλαντικού και γάδου κάτω των ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης, η οποία δεν
υπερβαίνει το 6 % το 2019 και το 5 % το 2020 και το 2021 των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων ειδών κάτω του
ελάχιστου μεγέθους αναφοράς που εμπίπτουν στην υποχρέωση εκφόρτωσης· η μέγιστη ποσότητα γάδου που μπορεί να
απορρίπτεται περιορίζεται στο 2 % των εν λόγω συνολικών ετήσιων αλιευμάτων·
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στ) στη μεικτή αλιεία βενθοπελαγικών ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού ή γρίπους (OTB, OTT, SDN, SSC)
μεγέθους ματιών 70-99 mm στα ενωσιακά ύδατα των διαιρέσεων ICES 4a και 4b:
συνδυασμένη ποσότητα νταουκιού Ατλαντικού και γάδου κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, η οποία δεν
υπερβαίνει το 6 % το 2019 των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων ειδών κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς που
εμπίπτουν στην υποχρέωση εκφόρτωσης· η μέγιστη ποσότητα γάδου που μπορεί να απορρίπτεται περιορίζεται στο 2 % των
εν λόγω συνολικών ετήσιων αλιευμάτων·
η εξαίρεση de minimis που καθορίζεται στο παρόν στοιχείο στ) εφαρμόζεται προσωρινά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα
κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον υποβάλλουν το συντομότερο δυνατόν, πριν από τις 31 Μαΐου 2019,
πρόσθετα επιστημονικά στοιχεία που δικαιολογούν την εξαίρεση. Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας
(ΕΤΟΕΑ) αξιολογεί τα κοινοποιούμενα επιστημονικά στοιχεία έως την 1η Αυγούστου 2019·
ζ) στην αλιεία με σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού (OTB, OTT, TBN) με μέγεθος ματιών 90-119 mm, οι οποίες είναι
εξοπλισμένες με φύλλο Seltra, ή τράτες βυθού (OTB, OTT, TBN) με μέγεθος ματιών ίσο με ή μεγαλύτερο από 120 mm
στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 3a:
ποσότητα νταουκιού Ατλαντικού κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, με ανώτατο όριο το 2 % των
συνολικών ετήσιων αλιευμάτων καραβίδας, γάδου, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού, μαύρου μπακαλιάρου, γλώσσας,
ευρωπαϊκής χωματίδας και μαύρου μπακαλιάρου·
η) στην αλιεία καραβίδας από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού με μέγεθος ματιών 80-99 mm, οι οποίες είναι
εξοπλισμένες με SepNep, στα ενωσιακά ύδατα της υποπεριοχής ICES 4:
ποσότητα ευρωπαϊκής χωματίδας κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, η οποία δεν υπερβαίνει το 3 % των
συνολικών ετήσιων αλιευμάτων μαύρου μπακαλιάρου, ευρωπαϊκής χωματίδας, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού, γάδου,
γαρίδας της Αρκτικής, γλώσσας και καραβίδας·
θ) στην αλιεία σταχτογαρίδας από σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατες στα ενωσιακά ύδατα των διαιρέσεων ICES 4b και 4c:
ποσότητα όλων των ειδών που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων, η οποία δεν υπερβαίνει το 7 % το 2019 και το 2020 και το
6 % το 2021 των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων όλων των ειδών που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων·
ι)

στην αλιεία βενθοπελαγικών ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB) με μέγεθος ματιών
μεταξύ 100 και 119 mm, οι οποίες αλιεύουν ποντίκι στα ενωσιακά ύδατα της υποπεριοχής ICES 4:
ποσότητα ποντικιού κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, η οποία δεν υπερβαίνει το 3 % των συνολικών
ετήσιων αλιευμάτων ποντικιού στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας·
η εξαίρεση de minimis που καθορίζεται στο παρόν στοιχείο ι) εφαρμόζεται προσωρινά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα
κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον υποβάλλουν, έως τις 31 Μαΐου 2019, πρόσθετα επιστημονικά
στοιχεία που δικαιολογούν τη συγκεκριμένη εξαίρεση. Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ)
αξιολογεί τα κοινοποιούμενα επιστημονικά στοιχεία έως την 1η Αυγούστου 2019·

ια) στην αλιεία βενθοπελαγικών ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB) με μέγεθος ματιών ίσο
με ή μεγαλύτερο από 120 mm, οι οποίες αλιεύουν ποντίκι στα ενωσιακά ύδατα της υποπεριοχής ICES 4:
ποσότητα ποντικιού κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, η οποία δεν υπερβαίνει το 3 % των συνολικών
ετήσιων αλιευμάτων ποντικιού στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας·
ιβ) στη μεικτή αλιεία βενθοπελαγικών ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατες με μέγεθος ματιών 80-119 mm στα
ενωσιακά ύδατα της υποπεριοχής ICES 4:
ποσότητα νταουκιού Ατλαντικού κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, η οποία δεν υπερβαίνει το 2 % των
συνολικών ετήσιων αλιευμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας·
τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον υποβάλλουν ετησίως, το συντομότερο δυνατόν έως τις 31 Μαΐου,
πρόσθετα επιστημονικά στοιχεία που δικαιολογούν την εξαίρεση. Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας
(ΕΤΟΕΑ) αξιολογεί τα κοινοποιούμενα επιστημονικά στοιχεία έως την 1η Αυγούστου κάθε έτους·
ιγ) στη μεικτή αλιεία βενθοπελαγικών ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBB) με μέγεθος
ματιών μεταξύ 80 και 99 mm, στην υποπεριοχή ICES 4:
ποσότητα σαυριδιού η οποία δεν υπερβαίνει το 7 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων σαυριδιού το 2019·
η εξαίρεση de minimis που καθορίζεται στο παρόν στοιχείο ιγ) εφαρμόζεται προσωρινά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα
κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον υποβάλλουν το συντομότερο δυνατόν, έως τις 31 Μαΐου 2019,
πρόσθετα επιστημονικά στοιχεία που δικαιολογούν την εξαίρεση. Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας
(ΕΤΟΕΑ) αξιολογεί τα κοινοποιούμενα επιστημονικά στοιχεία έως την 1η Αυγούστου 2019·
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ιδ) στη μεικτή αλιεία βενθοπελαγικών ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBB) με μέγεθος
ματιών μεταξύ 80 και 99 mm, στην υποπεριοχή ICES 4:
ποσότητα σκουμπριού η οποία δεν υπερβαίνει το 7 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων σκουμπριού το 2019·
η εξαίρεση de minimis που καθορίζεται στο παρόν στοιχείο ιδ) εφαρμόζεται προσωρινά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα
κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον υποβάλλουν το συντομότερο δυνατόν, έως τις 31 Μαΐου 2019,
πρόσθετα επιστημονικά στοιχεία που δικαιολογούν την εξαίρεση. Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας
(ΕΤΟΕΑ) αξιολογεί τα κοινοποιούμενα επιστημονικά στοιχεία έως την 1η Αυγούστου 2019.
Άρθρο 10
Ειδικά τεχνικά μέτρα στο Skagerrak
1.
Απαγορεύεται στο Skagerrak η μεταφορά επί του σκάφους ή η χρήση οποιασδήποτε τράτας, δανέζικου γρίπου,
δοκότρατας ή παρόμοιων συρόμενων διχτυών με μέγεθος ματιών μικρότερο των 120 mm.
2.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τράτες:

α) τράτες με σάκο, με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 90 mm, υπό τον όρο ότι είναι εξοπλισμένες με φύλλο Seltra ή με εσχάρα
διαλογής με ανώτατο διάστημα 35 mm μεταξύ των ράβδων·
β) τράτες με σάκο, με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 70 mm (τετράγωνα μάτια), οι οποίες είναι εξοπλισμένες με εσχάρα
διαλογής με ανώτατο διάστημα 35 mm μεταξύ των ράβδων·
γ) τράτες με ελάχιστο μέγεθος ματιών κάτω των 70 mm κατά την αλιεία πελαγικών ή βιομηχανικών ειδών, υπό τον όρο ότι τα
αλιεύματα περιέχουν σε ποσοστό πάνω από 80 % ένα ή περισσότερα πελαγικά ή βιομηχανικά είδη·
δ) τράτες με σάκο μεγέθους ματιών τουλάχιστον 35 mm κατά την αλιεία γαρίδας της Αρκτικής, υπό τον όρο ότι η τράτα είναι
εξοπλισμένη με εσχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα 19 mm μεταξύ των ράβδων.
3.
Διάταξη συγκράτησης ιχθύων επιτρέπεται να χρησιμοποιείται κατά την αλιεία γαρίδας της Αρκτικής σύμφωνα με την
παράγραφο 2 στοιχείο δ), υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκείς αλιευτικές δυνατότητες για να καλύψουν τα παρεμπίπτοντα
αλιεύματα και ότι η διάταξη συγκράτησης:
α) έχει κατασκευαστεί με άνω φύλλο δικτυώματος ελάχιστου μεγέθους 120 mm με τετράγωνα μάτια·
β) είναι μήκους τουλάχιστον 3 μέτρων· και
γ) έχει πλάτος τουλάχιστον ίσο με το πλάτος της εσχάρας διαλογής.
Άρθρο 11
SepNep
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/973, επιτρέπεται η χρήση διχτυών SepNep.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2036 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Οκτωβρίου 2018
σχετικά με την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/86 για τη θέσπιση σχεδίου
απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο Θάλασσα
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου
2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004
και της απόφασης 2004/585/ΕΚ (1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 6 και το άρθρο 18 παράγραφοι 1
και 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 αποσκοπεί στην προοδευτική εξάλειψη των απορρίψεων στην αλιεία της ΕΕ, μέσω
της θέσπισης υποχρέωσης εκφόρτωσης για αλιεύματα τα οποία υπόκεινται σε όρια και, στη Μεσόγειο, για αλιεύματα για
τα οποία προβλέπονται ελάχιστα μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 (2)
του Συμβουλίου.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η υποχρέωση εκφόρτωσης
για τη βενθοπελαγική αλιεία στη Μεσόγειο Θάλασσα εφαρμόζεται το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2017 για τα
είδη που προσδιορίζουν την αλιεία και το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2019 για όλα τα υπόλοιπα είδη.

(3)

Προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, το άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1380/2013 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εγκρίνει σχέδια απορρίψεων μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για περαιτέρω συνολική περίοδο τριών ετών, με
βάση κοινές συστάσεις από τα κράτη μέλη, σε συνεννόηση με τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια.

(4)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86 (3) της Επιτροπής θέσπισε ένα σχέδιο απορρίψεων για ορισμένους
τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο Θάλασσα με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την
31η Δεκεμβρίου 2019, κατόπιν τριών κοινών συστάσεων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή το 2016 από ορισμένα
κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στη Μεσόγειο Θάλασσα (Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία,
Κύπρος, Μάλτα και Σλοβενία). Οι τρεις αυτές κοινές συστάσεις αφορούσαν, αντίστοιχα, τη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα,
την Αδριατική Θάλασσα και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα.

(5)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86 της Επιτροπής τροποποιήθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό
(ΕΕ) 2018/153 (4) της Επιτροπής κατόπιν δύο κοινών συστάσεων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή το 2016 από τα
οικεία κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον και αφορούσαν τη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα και την
Αδριατική Θάλασσα.

(6)

Στις 4 Ιουνίου 2018 η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία υπέβαλαν στην Επιτροπή νέα κοινή σύσταση για ένα σχέδιο
απορρίψεων για τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα («τη νέα κοινή σύσταση για τη
Δυτική Μεσόγειο») κατόπιν διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της περιφερειακής ομάδας υψηλού επιπέδου Pescamed. Η κοινή
σύσταση τροποποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2018.

(7)

Στις 7 Ιουνίου 2018 η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Μάλτα υπέβαλαν στην Επιτροπή νέα κοινή σύσταση για ένα
σχέδιο απορρίψεων για τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα («τη νέα κοινή
σύσταση για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο») κατόπιν διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της περιφερειακής ομάδας υψηλού
επιπέδου Sudestmed. Η κοινή σύσταση τροποποιήθηκε στις 28 Αυγούστου 2018.

(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση
των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11).
(3) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2016, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους
τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα (ΕΕ L 14 της 18.1.2017, σ. 4).
(4) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/153 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2017/86 για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα,
ΕΕ L 29 της 1.2.2018, σ. 1.
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(8)

Στις 8 Ιουνίου 2018 η Κροατία, η Ιταλία και η Σλοβενία υπέβαλαν στην Επιτροπή νέα κοινή σύσταση για ένα σχέδιο
απορρίψεων για τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στην Αδριατική Θάλασσα («τη νέα κοινή σύσταση για την
Αδριατική Θάλασσα») κατόπιν διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της περιφερειακής ομάδας υψηλού επιπέδου Adriatica. Η
κοινή σύσταση τροποποιήθηκε στις 29 Αυγούστου 2018.

(9)

Οι τρεις αυτές κοινές συστάσεις αξιολογήθηκαν από την επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ)
κατά τη θερινή συνεδρίαση της ολομέλειας στις 2-6 Ιουλίου 2018 (1).

(10)

Δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή εξέτασε τόσο την αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ
όσο και την ανάγκη τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης την
1η Ιανουαρίου 2019. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εξαιρέσεις απαιτούν συνεχή αλιευτική δραστηριότητα και συλλογή
δεδομένων, ώστε να απαντηθούν οι παρατηρήσεις της ΕΤΟΕΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή θεωρεί ότι η
χορήγηση εξαιρέσεων σε προσωρινή βάση συνιστά ρεαλιστική και συνετή προσέγγιση στη διαχείριση των αλιευμάτων,
καθώς, διαφορετικά, θα παρεμποδιζόταν η συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ορθή και ενημερωμένη
διαχείριση των απορρίψεων ενόψει της πλήρους έναρξης ισχύος της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

(11)

Η νέα κοινή σύσταση για τη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα προτείνει την παράταση της εφαρμογής των εξαιρέσεων που
συνδέονται με τα ποσοστά επιβίωσης έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για το χτένι (Pecten jacobeus), τα κοχύλια (Venerupis spp.) και τις
αχιβάδες (Venus spp.) που αλιεύονται με μηχανοκίνητες δράγες (HMD). Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ)
2017/86 εισήγαγε την εν λόγω εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης. Κατά την αξιολόγηση της νέας κοινής
σύστασης, η ΕΤΟΕΑ επισήμανε ότι δεν είχαν παρασχεθεί επιπρόσθετα δικαιολογητικά στοιχεία. Ωστόσο, η βιβλιογραφία
περιέχει επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν την επιβίωση των εν λόγω ειδών. Καθώς μπορούν να παρατηρηθούν
υψηλά ποσοστά επιβίωσης και λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευτικών
πρακτικών και του οικοσυστήματος, η Επιτροπή κρίνει ότι η εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης θα πρέπει
να συνεχιστεί, δεδομένου ότι οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει.

(12)

Η νέα κοινή σύσταση για τη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα προτείνει την παράταση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, της
εφαρμογής της εξαίρεσης που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης για την καραβίδα (Nephrops norvegicus) που αλιεύεται
με τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/153 της
Επιτροπής εισήγαγε την εν λόγω εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης. Αρχικά, η νέα κοινή σύσταση
πρότεινε η εν λόγω εξαίρεση να μην ισχύει για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, οι οποίοι θα αποτελέσουν
αντικείμενο νέας de minimis εξαίρεσης. Η ΕΤΟΕΑ έκρινε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν de
minimis εξαίρεση κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και δεν διατύπωσε περαιτέρω παρατηρήσεις. Εντούτοις,
υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν την επιβίωση των εν λόγω ειδών στη συγκεκριμένη και σε άλλες
περιοχές. Καθώς μπορούν να παρατηρηθούν υψηλά ποσοστά επιβίωσης και λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών
των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευτικών πρακτικών και του οικοσυστήματος, η Επιτροπή κρίνει ότι η εξαίρεση που
συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης και εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους θα πρέπει, συνεπώς, να συνεχιστεί.

(13)

Η νέα κοινή σύσταση για την Αδριατική Θάλασσα προτείνει την επέκταση της εξαίρεσης που συνδέεται με τα ποσοστά
επιβίωσης για τη γλώσσα (Solea solea) που αλιεύεται με δοκότρατα (TBB). Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ)
2017/86 της Επιτροπής εισήγαγε την εν λόγω εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης. Η ΕΤΟΕΑ δεν
αξιολόγησε το νέο αυτό αίτημα. Ωστόσο, σε εξέλιξη βρίσκεται ad-hoc μελέτη για τα ποσοστά επιβίωσης του είδους στη
γεωγραφική υποπεριοχή 17 στην Αδριατική Θάλασσα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξαίρεση θα πρέπει να
συνεχιστεί για ένα έτος μόνο. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν τα συναφή δεδομένα έως την
1η Μαΐου 2019, ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω αξιολόγηση από την ΕΤΟΕΑ.

(14)

Οι τρεις νέες συστάσεις προτείνουν την εφαρμογή της εξαίρεσης που συνδέεται με το ποσοστό επιβίωσης για την
καραβίδα (Nephrops norvegicus) που αλιεύεται με κιούρτους και ιχθυοπαγίδες (FPO, FIX) στη Δυτική Μεσόγειο
Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα. Η ΕΤΟΕΑ έκρινε ότι δεν είχαν
παρασχεθεί ειδικές πληροφορίες που να τεκμηριώνουν την εν λόγω εξαίρεση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η
εξαίρεση θα πρέπει να εισαχθεί για ένα έτος μόνο. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν επιπρόσθετα
συναφή δεδομένα έως την 1η Μαΐου 2019, ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω αξιολόγηση από την ΕΤΟΕΑ.

(15)

Οι τρεις νέες συστάσεις προτείνουν την εφαρμογή της εξαίρεσης που συνδέεται με το ποσοστό επιβίωσης για τον
κεφαλά (Pagellus bogaraveo) που αλιεύεται με άγκιστρα και παραγάδια (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) στη Δυτική
Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα. Η ΕΤΟΕΑ έκρινε ότι θα
έπρεπε να υποβληθούν περαιτέρω στοιχεία που να τεκμηριώνουν πλήρως την προτεινόμενη εξαίρεση. Ως εκ τούτου, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η εξαίρεση θα πρέπει να εισαχθεί για ένα έτος μόνο. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να
παράσχουν επιπρόσθετα συναφή δεδομένα έως την 1η Μαΐου 2019, ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω αξιολόγηση από
την ΕΤΟΕΑ.

(1) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
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(16)

Οι τρεις νέες συστάσεις προτείνουν την εφαρμογή της εξαίρεσης που συνδέεται με το ποσοστό επιβίωσης για τον αστακό
(Homarus gammarus) και την καραβίδα (Palinuridae) που αλιεύονται με δίχτυα (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR,
GEN) και κιούρτους και ιχθυοπαγίδες (FPO, FIX) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα. Η ΕΤΟΕΑ έκρινε ότι η μελέτη σχετικά με την επιβίωση της καραβίδας που
υπέβαλαν τα κράτη μέλη είναι μια εύλογα εμπεριστατωμένη μελέτη, η οποία παρουσιάζει μακροπρόθεσμα ποσοστά
επιβίωσης, επισημαίνει όμως ότι το μέγεθος του δείγματος ήταν πολύ μικρό. Θα πρέπει να υποβληθούν περαιτέρω
επιστημονικά στοιχεία τόσο για την καραβίδα όσο και για τον αστακό. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξαίρεση
θα πρέπει να εισαχθεί για ένα έτος μόνο. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν επιπρόσθετα συναφή
δεδομένα έως την 1η Μαΐου 2019, ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω αξιολόγηση από την ΕΤΟΕΑ.

(17)

Οι νέες κοινές συστάσεις για την Αδριατική Θάλασσα και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα προτείνουν την
εφαρμογή της εξαίρεσης που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης για την καραβίδα (Nephrops norvegicus) που αλιεύεται
με τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική
Μεσόγειο Θάλασσα. Αρχικά, η νέα κοινή σύσταση πρότεινε η εν λόγω εξαίρεση να μην ισχύει για τους μήνες Ιούλιο,
Αύγουστο και Σεπτέμβριο, οι οποίοι θα αποτελέσουν αντικείμενο νέας de minimis εξαίρεσης. Η ΕΤΟΕΑ έκρινε ότι δεν
υπήρχαν στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν de minimis εξαίρεση κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και δεν
διατύπωσε περαιτέρω παρατηρήσεις. Εντούτοις, υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν την επιβίωση των εν
λόγω ειδών σε άλλες περιοχές. Δεδομένου ότι μπορεί να παρατηρηθούν υψηλά ποσοστά επιβίωσης και λαμβανομένων
υπόψη των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευτικών πρακτικών και του οικοσυστήματος, η Επιτροπή
κρίνει ότι θα πρέπει, συνεπώς, να εισαχθεί η εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης και εφαρμόζεται καθ' όλη
τη διάρκεια του έτους.

(18)

Οι τρεις νέες κοινές συστάσεις προτείνουν, επιπλέον, την επέκταση της εφαρμογής της de minimis εξαίρεσης, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, με ανώτατο όριο για τον
μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι (Mullus spp.) το 6 % για το 2019
και το 2020 και το 5 % για το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν
τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT και TX), και το 1 % για το 2019, το 2020 και το 2021 των
ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα (GNS, GN,
GND, GNC, GTN, GTR, GEN), στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική
Μεσόγειο Θάλασσα. Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86 της Επιτροπής εισήγαγε μια de minimis εξαίρεση
για τα συγκεκριμένα είδη. Βάσει των επιστημονικών στοιχείων που παρασχέθηκαν επ' ευκαιρία στην κοινή σύσταση και
επανεξετάστηκαν από την ΕΤΟΕΑ και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, τον υψηλό
αριθμό ειδών στις αλιευτικές δραστηριότητες, τις αλιευτικές πρακτικές και τις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου Θάλασσας
(π.χ. κυριαρχία της αλιείας μικρής κλίμακας), η Επιτροπή θεώρησε ότι είναι σκόπιμο να θεσπίσει τέτοιες de minimis
εξαιρέσεις προκειμένου να αποφευχθεί το δυσανάλογο κόστος της διαχείρισης ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Η ΕΤΟΕΑ δεν
αξιολόγησε τη νέα σύσταση όσον αφορά τις τράτες βυθού. Κατά την αξιολόγηση της νέας κοινή σύστασης, η ΕΤΟΕΑ
επισήμανε ότι οι πληροφορίες που είχαν παράσχει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν είναι αρκούντως πλήρεις. Ωστόσο,
δεδομένου ότι οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει, η Επιτροπή κρίνει ότι η de minimis εξαίρεση θα πρέπει να συνεχιστεί με
τα προαναφερόμενα επίπεδα ποσοστών.

(19)

Η νέα κοινή σύσταση για την Αδριατική Θάλασσα προτείνει την επέκταση της εφαρμογής de minimis εξαίρεσης με
ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι (Mullus spp.)
το 1 % για το 2019, το 2020 και το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που
χρησιμοποιούν δοκότρατα (TBB), και για τη γλώσσα (Solea solea) το 3 % για το 2019, το 2020 και το 2021 των
ολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN,
TBS, TB, OT, PT και TX) στην Αδριατική Θάλασσα. Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86 της Επιτροπής
εισήγαγε μια de minimis εξαίρεση για τα συγκεκριμένα είδη. Βάσει των επιστημονικών στοιχείων που παρασχέθηκαν επ'
ευκαιρία στην κοινή σύσταση και επανεξετάστηκαν από την ΕΤΟΕΑ και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των
αλιευτικών εργαλείων, τον υψηλό αριθμό των ειδών στις αλιευτικές δραστηριότητες, τις αλιευτικές πρακτικές και τις
ιδιαιτερότητες της Μεσογείου Θάλασσας (π.χ. κυριαρχία της αλιείας μικρής κλίμακας), η Επιτροπή θεώρησε ότι είναι
σκόπιμο να θεσπίσει de minimis εξαιρέσεις (με ανώτατο όριο το 1 % για τον μπακαλιάρο μερλούκιο και το 3 % για την
κουτσομούρα/το μπαρμπούνι) προκειμένου να αποφευχθεί το δυσανάλογο κόστος της διαχείρισης ανεπιθύμητων
αλιευμάτων. Κατά την αξιολόγηση της νέας κοινής σύστασης, η ΕΤΟΕΑ επεσήμανε ότι δεν είχαν παρασχεθεί
συγκεκριμένες πληροφορίες οι οποίες να τεκμηριώνουν μεγάλη αύξηση των επιπέδων ποσοστών που εφαρμόζονται.
Δεδομένου ότι οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει αναφορικά με την εφαρμογή του τρέχοντος επιπέδου ποσοστών, η
Επιτροπή κρίνει ότι η de minimis εξαίρεση θα πρέπει να συνεχιστεί με τα προαναφερόμενα επίπεδα ποσοστών.

(20)

Η νέα κοινή σύσταση για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα προτείνει την επέκταση της εφαρμογής της εξαίρεσης
de minimis με ανώτατο όριο για την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris) το 6 % για το 2019 και
το 2020 και το 5 % για το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους από σκάφη που χρησιμοποιούν
τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT και TX) στη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα. Ο κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86 της Επιτροπής εισήγαγε μια de minimis εξαίρεση για το συγκεκριμένο είδος.
Βάσει των επιστημονικών στοιχείων που παρασχέθηκαν επ' ευκαιρία στην κοινή σύσταση και επανεξετάστηκαν από την
ΕΤΟΕΑ και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, τον υψηλό αριθμό ειδών στις αλιευτικές
δραστηριότητες, τις αλιευτικές πρακτικές και τις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου Θάλασσας (π.χ. κυριαρχία της αλιείας
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μικρής κλίμακας), η Επιτροπή θεώρησε ότι είναι σκόπιμο να θεσπίσει την εν λόγω de minimis εξαίρεση προκειμένου να
αποφευχθεί το δυσανάλογο κόστος της διαχείρισης ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Η ΕΤΟΕΑ δεν αξιολόγησε τη νέα
σύσταση. Δεδομένου ότι οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει, η Επιτροπή κρίνει ότι η εν λόγω de minimis εξαίρεση θα
πρέπει να συνεχιστεί με τα προαναφερόμενα επίπεδα ποσοστών.
(21)

Οι νέες κοινές συστάσεις για τη Δυτική Μεσόγειο προτείνουν την de minimis εξαίρεση με ανώτατο όριο για το λαβράκι
(Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus),
τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη
μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το λυθρίνι
(Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion americanus), τη γλώσσα (Solea solea), την τσιπούρα
(Sparus aurata) και την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris) το 5 % για το 2019 των ολικών
ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB,
OT, PT, TX)· το 3 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών, εκτός από την κόκκινη γαρίδα
βαθέων υδάτων, από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR,
GEN)· και το 1 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών, εκτός από τον κεφαλά και την
κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων, από σκάφη που χρησιμοποιούν άγκιστρα και παραγάδια (LHP, LHM, LLS, LLD, LL,
LTL, LX).

(22)

Οι νέες κοινές συστάσεις για την Αδριατική Θάλασσα προτείνουν την de minimis εξαίρεση με ανώτατο όριο για το
λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus puntazzo), τον σαργό (Diplodus
sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus
spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το
λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion americanus), την τσιπούρα (Sparus aurata)
και την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris) το 5 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων
των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)· το 3 %
για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών, εκτός από την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων αλλά
περιλαμβανομένης της γλώσσας, από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα·(GNS, GN, GND, GNC,
GTN, GTR, GEN)· και το 1 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών, εκτός από τον κεφαλά
και την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων αλλά περιλαμβανομένης της γλώσσας, από σκάφη που χρησιμοποιούν άγκιστρα
και παραγάδια (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(23)

Οι νέες κοινές συστάσεις για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα προτείνουν την de minimis εξαίρεση με ανώτατο
όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus puntazzo), τον σαργό
(Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη σφυρίδα/τον ροφό
(Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον κεφαλά (Pagellus
bogaraveo), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion americanus), τη γλώσσα
(Solea solea) και την τσιπούρα (Sparus aurata) το 5 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών
από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)· το 3 % για το 2019 των
ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα·(GNS, GN,
GND, GNC, GTN, GTR, GEN)· και το 1 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών, εκτός από
τον κεφαλά, από σκάφη που χρησιμοποιούν άγκιστρα και παραγάδια (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(24)

Τέλος, οι τρεις κοινές συστάσεις προτείνουν την εφαρμογή de minimis εξαίρεσης με ανώτατο όριο για το γαύρο
(Engraulis encrasicolus), τη σαρδέλα (Sardina pilchardus), το σκουμπρί (Scomber spp.) και το σαφρίδι (Trachurus spp.) το
5 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού
(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX), στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα.

(25)

Η ΕΤΟΕΑ επεσήμανε ότι οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις (21), (22) και (23) καλύπτουν ένα
ευρύ σύνολο ειδών με μεγάλο εύρος ποσοστών απορρίψεων και ότι δεν έχουν παρασχεθεί συγκεκριμένες πληροφορίες
για την πλήρη τεκμηρίωση των εξαιρέσεων. Ωστόσο, η Επιτροπή τονίζει ότι οι εν λόγω εξαιρέσεις έχουν εφαρμογή σε
ομάδες ειδών που καλύπτουν τα υπόλοιπα είδη για τα οποία προβλέπονται ελάχιστα μεγέθη όπως ορίζεται στο
παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και που, επί του παρόντος, δεν υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων·
συνεπώς, το άρθρο 15 παράγραφοι 8 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν εφαρμόζεται. Επιπροσθέτως, τα
εν λόγω είδη αλιεύονται ταυτόχρονα, σε ποσότητες που παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, πράγμα που δυσχεραίνει
μια προσέγγιση μεμονωμένων αποθεμάτων. Επιπλέον, τα εν λόγω είδη αλιεύονται από σκάφη αλιείας μικρής κλίμακας
και εκφορτώνονται σε πολλά διαφορετικά σημεία εκφόρτωσης, με διάσπαρτη γεωγραφική κατανομή κατά μήκος της
ακτής· συνεπώς, κατά το πρώτο έτος της πλήρους εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα
να προκληθεί δυσανάλογο κόστος από τη διαχείριση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι
οι εξαιρέσεις είναι, καταρχήν, κάτω από τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν
λόγω de minimis εξαιρέσεις θα πρέπει να εισαχθούν για ένα μόνο έτος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τα
σχετικά στοιχεία έως την 1η Μαΐου 2019, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα αφενός στην ΕΤΟΕΑ να αξιολογήσει
πλήρως τις αιτιολογήσεις των εξαιρέσεων και αφετέρου στην Επιτροπή να διενεργήσει επανεξέταση.

21.12.2018

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/31

(26)

Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν την υποχρέωση να αυξήσουν την επιλεκτι
κότητα των αλιευτικών εργαλείων σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τρεχόντων ερευνητικών προγραμμάτων, με στόχο τη
μείωση και τον περιορισμό των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και, ιδίως, αλιευμάτων κάτω από το ελάχιστο μέγεθος
αναφοράς διατήρησης.

(27)

Επίσης, η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με την κοινή σύσταση για τη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, τα ενδιαφερόμενα
κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση τράτας με σάκο και/ή επέκταση T90 με μέγεθος ματιών 50mm και τη
συνέχιση δοκιμών απαγόρευσης σε πραγματικό χρόνο.

(28)

Τα μέτρα που προτείνονται στις κοινές συστάσεις συνάδουν με το άρθρο 15 παράγραφος 4, το άρθρο 15
παράγραφος 5 στοιχείο γ) και το άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και, συνεπώς,
μπορούν να συμπεριληφθούν στο σχέδιο απορρίψεων που θεσπίζει ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86.

(29)

Οι de minimis εξαιρέσεις για τα μικρά πελαγικά είδη στην αλιεία των εν λόγω ειδών ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμό (ΕΕ) 2018/161 της Επιτροπής (1). Αντιθέτως, οι de minimis εξαιρέσεις για παρεμπίπτοντα αλιεύματα μικρών
πελαγικών ειδών στην αλιεία βενθοπελαγικών ειδών θα πρέπει να περιληφθούν στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ)
2017/86.

(30)

Ως εκ τούτου, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86 της Επιτροπής θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(31)

Επειδή τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός έχουν άμεσο αντίκτυπο στον προγραμματισμό της αλιευτικής
περιόδου των σκαφών της Ένωσης και στις συναφείς οικονομικές δραστηριότητες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να
αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του. Θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2019,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86 τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 3
Εξαίρεση που συνδέεται με το ποσοστό επιβίωσης
1.
Η εξαίρεση από την υποχρέωση εκφόρτωσης δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1380/2013 για είδη τα οποία, σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία, εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης εφαρμόζεται
για τα εξής είδη:
α) γλώσσα (Solea solea) που αλιεύεται με δοκότρατα (TBB) (*) στην Αδριατική Θάλασσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019·
β) χτένι (Pecten jacobeus) που αλιεύεται με μηχανοκίνητες δράγες (HMD) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα·
γ) κοχύλια (Venerupis spp.) που αλιεύονται με μηχανοκίνητες δράγες (HMD) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα·
δ) αχιβάδες (Venus spp.) που αλιεύονται με μηχανοκίνητες δράγες (HMD) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα·
ε) καραβίδα (Nephrops norvegicus) που αλιεύεται με κάθε είδους τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT,
TX) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα·
στ) καραβίδα (Nephrops norvegicus) που αλιεύεται με κιούρτους και ιχθυοπαγίδες (FPO, FIX) στη Δυτική Μεσόγειο
Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019·
ζ) κεφαλάς (Pagellus bogaraveo) που αλιεύεται με άγκιστρα και παραγάδια (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) στη Δυτική
Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα έως τις 31 Δεκεμβρίου
2019·
η) αστακός (Homarus gammarus) που αλιεύεται με δίχτυα (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) και κιούρτους και
ιχθυοπαγίδες (FPO, FIX) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
Θάλασσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019·
θ) καραβίδα (Palinuridae) που αλιεύεται με δίχτυα (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) και κιούρτους και
ιχθυοπαγίδες (FPO, FIX) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
Θάλασσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
(1) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/161 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2017, για τη θέσπιση de minimis εξαίρεσης από την
υποχρέωση εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους αλιείας μικρών πελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα (ΕΕ L 30 της 2.2.2018, σ. 1).

L 327/32

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21.12.2018

2.
Γλώσσα (Solea solea), χτένι (Pecten jacobeus), κοχύλια (Venerupis spp.), αχιβάδες (Venus spp.), καραβίδα (Nephrops
norvegicus), κεφαλάς (Pagellus bogaraveo), αστακός (Homarus gammarus) και καραβίδες (Palinuridae) που αλιεύονται υπό τις
συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποδεσμεύονται αμέσως στην περιοχή όπου αλιεύθηκαν.
3.
Έως την 1η Μαΐου 2019 τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στην αλιεία στη Μεσόγειο
Θάλασσα υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόσθετα δεδομένα για τις απορρίψεις πέραν εκείνων που προβλέπονται στις κοινές
συστάσεις του Ιουνίου του 2018, όπως τροποποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2018, καθώς και άλλα σχετικά επιστημονικά
στοιχεία που δικαιολογούν την εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), στ), ζ), η) και θ). Η επιστημονική,
τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) αξιολογεί τα εν λόγω δεδομένα και επιστημονικά στοιχεία έως τον Ιούλιο
του 2019 το αργότερο.
(*) Οι κωδικοί αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό παραπέμπουν στους κωδικούς του
παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης
κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής
(ΕΕ L 122 της 30.4.2011, σ. 1). Για τα σκάφη των οποίων το ολικό μήκος είναι μικρότερο από 10 μέτρα, οι κωδικοί
αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό παραπέμπουν στους κωδικούς ταξινόμησης
αλιευτικών εργαλείων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).».
2) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 4
De minimis εξαίρεση
1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, μπορούν να απορρίπτονται
οι ακόλουθες ποσότητες ειδών σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013:
α) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (σημείο 1 του παραρτήματος):
i)

με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι (Mullus
spp.) το 6 % για το 2019 και το 2020 και το 5 % για το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών
από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού·

ii) με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι (Mullus
spp.) το 1 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και
μανωμένα δίχτυα·
iii) με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον
κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion
americanus), τη γλώσσα (Solea solea), την τσιπούρα (Sparus aurata) και την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων
(Parapenaeus longirostris) το 5 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που
χρησιμοποιούν τράτες βυθού·
iv) με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον
κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion
americanus), τη γλώσσα (Solea solea), και την τσιπούρα (Sparus aurata) το 3 % για το 2019 των ολικών ετήσιων
αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα·
v) με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον
κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion
americanus), τη γλώσσα (Solea solea) και την τσιπούρα (Sparus aurata) το 1 % για το 2019 των ολικών ετήσιων
αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν άγκιστρα και παραγάδια·
vi) με ανώτατο όριο για τον γαύρο (Engraulis encrasicolus), τη σαρδέλα (Sardina pilchardus), το σκουμπρί (Scomber spp.)
και το σαφρίδι (Trachurus spp.) το 5 % για το 2019 των ολικών ετήσιων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των εν λόγω
ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού.
β) στην Αδριατική Θάλασσα (σημείο 2 του παραρτήματος):
i)

με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι
(Mullus spp.) το 6 % για το 2019 και το 2020 και το 5 % για το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν
λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού·

ii)

με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι
(Mullus spp.) το 1 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια
και μανωμένα δίχτυα·
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iii) με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι
(Mullus spp.) το 1 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατα
(TBB)·
iv)

με ανώτατο όριο για τη γλώσσα (Solea solea) το 3 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους από
σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού·

v)

με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον
κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion
americanus), την τσιπούρα (Sparus aurata) και την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris) το 5 %
για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού·

vi)

με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον
κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion
americanus), τη γλώσσα (Solea solea) και την τσιπούρα (Sparus aurata) το 3 % για το 2019 των ολικών ετήσιων
αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα·

vii) με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), το
λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion americanus), τη γλώσσα (Solea solea)
και την τσιπούρα (Sparus aurata) το 1 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από
σκάφη που χρησιμοποιούν άγκιστρα και παραγάδια·
viii) με ανώτατο όριο για τον γαύρο (Engraulis encrasicolus), τη σαρδέλα (Sardina pilchardus), το σκουμπρί (Scomber
spp.) και το σαφρίδι (Trachurus spp.) το 5 % για το 2019 των ολικών ετήσιων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των εν
λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού.
γ) στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα (σημείο 3 του παραρτήματος):
i)

με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι
(Mullus spp.) το 6 % για το 2019 και το 2020 και το 5 % για το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν
λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού·

ii) με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι
(Mullus spp.) το 1 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια
και μανωμένα δίχτυα·
iii) με ανώτατο όριο για την κόκκινη γαρίδα (Parapenaeus longirostris) το 6 % για το 2019 και το 2020 και το 5 % για
το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού·
iv) με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον
κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion
americanus), τη γλώσσα (Solea solea) και την τσιπούρα (Sparus aurata) το 5 % για το 2019 των ολικών ετήσιων
αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού·
v)

με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον
κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion
americanus), τη γλώσσα (Solea solea), και την τσιπούρα (Sparus aurata) το 3 % για το 2019 των ολικών ετήσιων
αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα·

vi) με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), το
λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion americanus), τη γλώσσα (Solea solea)
και την τσιπούρα (Sparus aurata) το 1 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από
σκάφη που χρησιμοποιούν άγκιστρα και παραγάδια·
vii) με ανώτατο όριο για τον γαύρο (Engraulis encrasicolus), τη σαρδέλα (Sardina pilchardus), το σκουμπρί (Scomber spp.)
και το σαφρίδι (Trachurus spp.) το 5 % για το 2019 των ολικών ετήσιων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των εν λόγω
ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού.
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2.
Έως την 1η Μαΐου 2019 τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στην αλιεία στη Μεσόγειο
Θάλασσα υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόσθετα δεδομένα για τις απορρίψεις πέραν εκείνων που προβλέπονται στις κοινές
συστάσεις του Ιουνίου του 2018, όπως τροποποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2018, καθώς και άλλα σχετικά επιστημονικά
στοιχεία που δικαιολογούν την εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημεία iii) έως vi), στ), στην
παράγραφο 1 στοιχείο β) σημείο v) και στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) σημεία iv) έως vii). Η ΕΤΟΕΑ αξιολογεί τα εν λόγω
δεδομένα και επιστημονικά στοιχεία έως τον Ιούλιο του 2019 το αργότερο.».
3) Στο άρθρο 6, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.».
4) Το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Δυτική Μεσόγειος Θάλασσα

Αλιεία

Κωδικός
αλιευτικού
εργαλείου

Περιγραφή αλιευτικού
εργαλείου

Υποχρέωση εκφόρτωσης

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius)
Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (Mullus spp.)
Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX
Καραβίδα (Nephrops norvegicus)
Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longi
rostris)
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Σπάρος (Diplodus annularis)
Ούγαινα (Diplodus puntazzo)
Σαργός (Diplodus sargus)
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris)
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.)
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus)
Μουσμούλι (Pagellus acarne)
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo)
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus)
Φαγγρί (Pagrus pagrus)
Βλάχος (Polyprion americanus)
Γλώσσα (Solea vulgaris)
Τσιπούρα (Sparus aurata)
Παρεμπίπτοντα αλιεύματα:
Γαύρος (Engraulis encrasicolus)
Σαρδέλα (Sardina pilchardus)
Σκουμπρί (Scomber spp.)
Σαυρίδι (Trachurus spp.)

OTB, OTT,
PTB, TBN,
TBS, TB,
OT, PT, TX

Όλες οι τράτες
βυθού

Όλα τα αλιεύματα
υπόκεινται στην
υποχρέωση εκφόρτωσης

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius)
Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (Mullus spp.)
Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Σπάρος (Diplodus annularis)
Ούγαινα (Diplodus puntazzo)
Σαργός (Diplodus sargus)
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris)
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.)
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus)
Μουσμούλι (Pagellus acarne)
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo)
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus)
Φαγγρί (Pagrus pagrus)
Βλάχος (Polyprion americanus)
Γλώσσα (Solea vulgaris)
Τσιπούρα (Sparus aurata)

LL, LLS,
LLD, LX,
LTL, LHP,
LHM

Όλα τα παραγάδια

Όλα τα αλιεύματα
υπόκεινται στην
υποχρέωση εκφόρτωσης
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Αλιεία

Κωδικός
αλιευτικού
εργαλείου

Περιγραφή αλιευτικού
εργαλείου
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Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius)
Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (Mullus spp.)
Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX
Αστακός (Homarus gammarus)
Καραβίδα (Palinuridae)
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Σπάρος (Diplodus annularis)
Ούγαινα (Diplodus puntazzo)
Σαργός (Diplodus sargus)
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris)
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.)
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus)
Μουσμούλι (Pagellus acarne)
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo)
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus)
Φαγγρί (Pagrus pagrus)
Βλάχος (Polyprion americanus)
Γλώσσα (Solea vulgaris)
Τσιπούρα (Sparus aurata)

GNS, GN,
GND, GNC,
GTN, GTR,
GEN

Όλα τα μανωμένα
δίχτυα και τα
απλάδια δίχτυα

Όλα τα αλιεύματα
υπόκεινται στην
υποχρέωση εκφόρτωσης

Χτένι (Pecten jacobaeus)
Κοχύλια (Venerupis spp.)
Αχιβάδες (Venus spp.)

HMD

Όλες οι
μηχανοκίνητες
δράγες

Όλα τα αλιεύματα
υπόκεινται στην
υποχρέωση εκφόρτωσης

Καραβίδα (Nephrops norvegicus)
Αστακός (Homarus gammarus)
Καραβίδα (Palinuridae)

FPO, FIX

Όλοι οι κιούρτοι
και οι ιχθυοπαγίδες

Όλα τα αλιεύματα
υπόκεινται στην
υποχρέωση εκφόρτωσης

2. Αδριατική Θάλασσα

Αλιεία

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius)
Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (Mullus spp.)
Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX
Καραβίδα (Nephrops norvegicus)
Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longi
rostris)
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Σπάρος (Diplodus annularis)
Ούγαινα (Diplodus puntazzo)
Σαργός (Diplodus sargus),
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris)
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.)
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus)

Κωδικός
αλιευτικού
εργαλείου

OTB, OTT,
PTB, TBN,
TBS, TB,
OT, PT, TX

Περιγραφή αλιευτικού
εργαλείου

Όλες οι τράτες
βυθού

Υποχρέωση εκφόρτωσης

Όλα τα αλιεύματα
υπόκεινται στην
υποχρέωση εκφόρτωσης

21.12.2018
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EL

Αλιεία

Κωδικός
αλιευτικού
εργαλείου

Περιγραφή αλιευτικού
εργαλείου
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Μουσμούλι (Pagellus acarne),
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo),
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus)
Φαγγρί (Pagrus pagrus)
Βλάχος (Polyprion americanus)
Γλώσσα (Solea vulgaris)
Τσιπούρα (Sparus aurata)
Παρεμπίπτοντα αλιεύματα:
Γαύρος (Engraulis encrasicolus)
Σαρδέλα (Sardina pilchardus)
Σκουμπρί (Scomber spp.)
Σαυρίδι (Trachurus spp.)

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius)
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Σπάρος (Diplodus annularis)
Ούγαινα (Diplodus puntazzo)
Σαργός (Diplodus sargus),
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris)
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.)
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus)
Μουσμούλι (Pagellus acarne),
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo),
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus)
Φαγγρί (Pagrus pagrus)
Βλάχος (Polyprion americanus)
Γλώσσα (Solea vulgaris)
Τσιπούρα (Sparus aurata)

LL, LLS,
LLD, LX,
LTL, LHP,
LHM

Όλα τα παραγάδια

Όλα τα αλιεύματα
υπόκεινται στην
υποχρέωση εκφόρτωσης

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius)
Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (Mullus spp.)
Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX
Γλώσσα (Solea vulgaris)
Αστακός (Homarus gammarus)
Καραβίδα (Palinuridae)
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Σπάρος (Diplodus annularis), Ούγαινα (Diplodus pu
ntazzo), Σαργός (Diplodus sargus),
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris)
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.)
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus)
Μουσμούλι (Pagellus acarne),
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo),
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus), Φαγκρί (Pagrus pagrus)

GNS, GN,
GND, GNC,
GTN, GTR,
GEN

Όλα τα μανωμένα
δίχτυα και τα
απλάδια δίχτυα

Όλα τα αλιεύματα
υπόκεινται στην
υποχρέωση εκφόρτωσης
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Αλιεία

Κωδικός
αλιευτικού
εργαλείου

Περιγραφή αλιευτικού
εργαλείου
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Βλάχος (Polyprion americanus)
Γλώσσα (Solea vulgaris)
Τσιπούρα (Sparus aurata)
Χτένι (Pecten jacobaeus)
Κοχύλια (Venerupis spp.)
Αχιβάδες (Venus spp.)

HMD

FPO, FIX,
Καραβίδα (Nephrops norvegicus)
FYK
Αστακός (Homarus gammarus)
Καραβίδα (Palinuridae)
Μουσμούλι (Pagellus acarne),
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo),
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus), Φαγκρί (Pagrus pagrus)
Σπάρος (Diplodus annularis), Ούγαινα (Diplodus pu
ntazzo), Σαργός (Diplodus sargus),
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris)

Όλες οι
μηχανοκίνητες
δράγες

Όλα τα αλιεύματα
υπόκεινται στην
υποχρέωση εκφόρτωσης

Όλοι οι κιούρτοι
και οι ιχθυοπαγίδες,
βολκοί

Όλα τα αλιεύματα
υπόκεινται στην
υποχρέωση εκφόρτωσης

Περιγραφή αλιευτικού
εργαλείου

Υποχρέωση εκφόρτωσης

3. Νοτιοανατολική Μεσόγειος Θάλασσα

Αλιεία

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius)
Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (Mullus spp.)
Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX
Καραβίδα (Nephrops norvegicus)
Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longi
rostris)
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Σπάρος (Diplodus annularis)
Ούγαινα (Diplodus puntazzo)
Σαργός (Diplodus sargus)
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris)
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.)
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus)
Μουσμούλι (Pagellus acarne),
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo),
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus)
Φαγγρί (Pagrus pagrus)
Βλάχος (Polyprion americanus)
Γλώσσα (Solea vulgaris)
Τσιπούρα (Sparus aurata)
Παρεμπίπτοντα αλιεύματα:
Γαύρος (Engraulis encrasicolus)
Σαρδέλα (Sardina pilchardus)
Σκουμπρί (Scomber spp.)
Σαυρίδι (Trachurus spp.)

Κωδικός
αλιευτικού
εργαλείου

OTB, OTT,
PTB, TBN,
TBS, TB,
OT, PT, TX

Όλες οι τράτες
βυθού

Όλα τα αλιεύματα
υπόκεινται στην
υποχρέωση εκφόρτωσης

21.12.2018
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EL

Αλιεία

Κωδικός
αλιευτικού
εργαλείου

Περιγραφή αλιευτικού
εργαλείου
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Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius)
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Σπάρος (Diplodus annularis), Ούγαινα (Diplodus pu
ntazzo)
Σαργός (Diplodus sargus),
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris)
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.)
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus)
Μουσμούλι (Pagellus acarne),
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo),
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus)
Φαγγρί (Pagrus pagrus)
Βλάχος (Polyprion americanus)
Γλώσσα (Solea vulgaris)
Τσιπούρα (Sparus aurata)

LL, LLS,
LLD, LX,
LTL, LHP,
LHM

Όλα τα παραγάδια

Όλα τα αλιεύματα
υπόκεινται στην
υποχρέωση εκφόρτωσης

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius)
Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (Mullus spp.)
Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX
Γλώσσα (Solea vulgaris)
Αστακός (Homarus gammarus)
Καραβίδα (Palinuridae)
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Σπάρος (Diplodus annularis)
Ούγαινα (Diplodus puntazzo)
Σαργός (Diplodus sargus),
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris)
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.)
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus)
Μουσμούλι (Pagellus acarne),
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo),
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus)
Φαγγρί (Pagrus pagrus)
Βλάχος (Polyprion americanus)
Γλώσσα (Solea vulgaris)
Τσιπούρα (Sparus aurata)

GNS, GN,
GND, GNC,
GTN, GTR,
GEN

Όλα τα μανωμένα
δίχτυα και τα
απλάδια δίχτυα

Όλα τα αλιεύματα
υπόκεινται στην
υποχρέωση εκφόρτωσης

Καραβίδα (Nephrops norvegicus)
Αστακός (Homarus gammarus)
Καραβίδα (Palinuridae)
Μουσμούλι (Pagellus acarne),
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo),
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus)
Φαγγρί (Pagrus pagrus)

FPO, FIX,
FYK

Όλοι οι κιούρτοι
και οι ιχθυοπαγίδες,
βολκοί

Όλα τα αλιεύματα
υπόκεινται στην
υποχρέωση εκφόρτωσης
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Σπάρος (Diplodus annularis)
Ούγαινα (Diplodus puntazzo)
Σαργός (Diplodus sargus),
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris)

Κωδικός
αλιευτικού
εργαλείου

Περιγραφή αλιευτικού
εργαλείου

21.12.2018

Υποχρέωση εκφόρτωσης

21.12.2018
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2037 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Δεκεμβρίου 2018
για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ρέγγας στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών 5b, 6b και
6aN από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού
συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/120 του Συμβουλίου (2) καθορίζει ποσοστώσεις για το 2018.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που
αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2018.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εξάντληση ποσόστωσης
Η αλιευτική ποσόστωση που χορηγήθηκε στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2018, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που
καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2
Απαγορεύσεις
Οι αλιευτικές δραστηριότητες για το απόθεμα που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη τα οποία
φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται επίσης σε αυτό απαγορεύονται από την
ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύονται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση,
η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση από το εν λόγω απόθεμα ιχθύων οι οποίοι έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω
ημερομηνία.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(1) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/120 του Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2018, για ορισμένα αποθέματα
ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη
ενωσιακά ύδατα, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 (ΕΕ L 27 της 31.1.2018, σ. 1).
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2018.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
João AGUIAR MACHADO

Γενικός Διευθυντής
Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

21.12.2018
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

50/TQ120

Κράτος μέλος

Γαλλία

Απόθεμα

HER/5B6ANB

Είδος

Ρέγγα (Clupea harengus)

Ζώνη

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5b, 6b και 6aN

Ημερομηνία απαγόρευσης

26.11.2018
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2038 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Δεκεμβρίου 2018
για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μαύρου μπακαλιάρου στα νορβηγικά ύδατα των ζωνών 1 και 2
από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού
συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/120 του Συμβουλίου (2) καθορίζει ποσοστώσεις για το 2018.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που
αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2018.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εξάντληση ποσόστωσης
Η αλιευτική ποσόστωση που χορηγήθηκε στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2018, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που
καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Απαγορεύσεις
Οι αλιευτικές δραστηριότητες για το απόθεμα που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη τα οποία
φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται επίσης σε αυτό απαγορεύονται από την
ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύονται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση,
η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση από το εν λόγω απόθεμα ιχθύων οι οποίοι έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω
ημερομηνία.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2018.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
João AGUIAR MACHADO

Γενικός Διευθυντής
Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

(1) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/120 του Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2018, για ορισμένα αποθέματα
ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη
ενωσιακά ύδατα, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 (ΕΕ L 27 της 31.1.2018, σ. 1).

21.12.2018

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

49/TQ120

Κράτος μέλος

Γαλλία

Απόθεμα

POK/1N2AB

Είδος

Μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens)

Ζώνη

Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2

Ημερομηνία απαγόρευσης

26.11.2018

L 327/45

L 327/46

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

21.12.2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2039 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Δεκεμβρίου 2018
για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μουρούνας στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών 1 και 2
από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού
συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/120 του Συμβουλίου (2) καθορίζει ποσοστώσεις για το 2018.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που
αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2018.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εξάντληση ποσόστωσης
Η αλιευτική ποσόστωση που χορηγήθηκε στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2018, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που
καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Απαγορεύσεις
Οι αλιευτικές δραστηριότητες για το απόθεμα που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη τα οποία
φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται επίσης σε αυτό απαγορεύονται από την
ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύονται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση,
η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση από το εν λόγω απόθεμα ιχθύων οι οποίοι έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω
ημερομηνία.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2018.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
João AGUIAR MACHADO

Γενικός Διευθυντής
Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

(1) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/120 του Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2018, για ορισμένα αποθέματα
ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη
ενωσιακά ύδατα, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 (ΕΕ L 27 της 31.1.2018, σ. 1).

21.12.2018

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

48/TQ120

Κράτος μέλος

Γαλλία

Απόθεμα

LIN/1/2.

Είδος

Μουρούνα (molva molva)

Ζώνη

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1 και 2

Ημερομηνία απαγόρευσης

26.11.2018

L 327/47

L 327/48

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

21.12.2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2040 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Δεκεμβρίου 2018
για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μακρύπτερου τόνου βορείου αποθέματος στον Ατλαντικό
Ωκεανό, βορείως των 5° Β, από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού
συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/120 του Συμβουλίου (2) καθορίζει ποσοστώσεις για το 2018.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που
αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2018.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εξάντληση ποσόστωσης
Η αλιευτική ποσόστωση που χορηγήθηκε στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2018, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που
καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Απαγορεύσεις
Οι αλιευτικές δραστηριότητες για το απόθεμα που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη τα οποία
φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται επίσης σε αυτό απαγορεύονται από την
ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύονται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση,
η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση από το εν λόγω απόθεμα ιχθύων οι οποίοι έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω
ημερομηνία.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2018.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
João AGUIAR MACHADO

Γενικός Διευθυντής
Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

(1) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/120 του Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2018, για ορισμένα αποθέματα
ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη
ενωσιακά ύδατα, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 (ΕΕ L 27 της 31.1.2018, σ. 1).

21.12.2018

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

47/TQ120

Κράτος μέλος

Γαλλία

Απόθεμα

ALB/AN05N

Είδος

Μακρύπτερος τόνος βορείου αποθέματος (Thunnus alalunga)

Ζώνη

Ατλαντικός Ωκεανός, βορείως του γεωγραφικού πλάτους 5° Β

Ημερομηνία απαγόρευσης

26.11.2018

L 327/49

L 327/50

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

21.12.2018

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2041 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Δεκεμβρίου 2018
σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου
2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2), είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά την κατάταξη των
εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματο
λογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν επίσης και για κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει
στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό
την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ' εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμ
βάνεται στο παράρτημα θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για τους λόγους που
αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί
σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί
να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη
Συνδυασμένη Ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2
Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να
αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 952/2013, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
(1) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό
δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

21.12.2018

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2018.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Stephen QUEST

Γενικός Διευθυντής
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης

L 327/51

L 327/52

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

21.12.2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη
(κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Σύνδεσμοι καλωδίων («αρσενικοί ή θηλυκοί») για
τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V, από χαλκό.

8536 69 90

Η κατάταξη καθορίζεται από τους Γενικούς Κανό
νες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης
Ονοματολογίας και από το κείμενο των κωδικών
ΣΟ 8536, 8536 69 και 8536 69 90.

Το είδος διαθέτει στη μία πλευρά βύσμα (ο λεγόμε
νος αρσενικός σύνδεσμος) ή ρευματολήπτη (ο λεγό
μενος θηλυκός σύνδεσμος) και στην άλλη πλευρά
διάταξη επαφής υπό μορφή συνδετήρα που προστα
τεύεται με μία στρώση μονωτικού υλικού.
Το είδος χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συρμάτων
ή καλωδίων, άλλων από τα ομοαξονικά καλώδια.
Το είδος καθιστά δυνατή τη σύνδεση με εμβυσμά
τωση του «αρσενικού συνδέσμου» στον «θηλυκό
σύνδεσμο» χωρίς τη χρήση εργαλείων.
Βλέπε την εικόνα (*)

Το είδος παρουσιάζει τα αντικειμενικά χαρακτηρι
στικά βύσματος («αρσενικός σύνδεσμος») ή ρευμα
τολήπτη («θηλυκός σύνδεσμος») εφοδιασμένου με
άλλη διάταξη επαφής [βλέπε επίσης τις Επεξηγημα
τικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος
για την κλάση 8536, ομάδα (III) (Α), σημείο (1),
καθώς και τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συν
δυασμένης Ονοματολογίας για τις διακρίσεις
8536 69 10 έως 8536 69 90]. Ως εκ τούτου, η
κατάταξή του ως άλλη σύνδεση και στοιχείο επαφής
για σύρματα και καλώδια στη διάκριση
8536 90 10 αποκλείεται.
Συνεπώς, πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ
8536 69 90 ως άλλο βύσμα και ρευματολήπτης.

(*) Η εικόνα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.

21.12.2018

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/53

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2042 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Δεκεμβρίου 2018
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1152 ώστε να αποσαφηνιστούν οι
συνθήκες δοκιμών WLTP και να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση των δεδομένων έγκρισης τύπου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου
2011, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, στο πλαίσιο της
ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (1), και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διαφορά του επιπέδου των εκπομπών CO2 που προσδιορίζονται βάσει του νέου
ευρωπαϊκού κύκλου δοκιμών (NEDC) και εκείνων που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της νέας παγκόσμιας εναρμονισμένης
διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP), έχει τεθεί σε εφαρμογή με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1152
της Επιτροπής (2) μια μεθοδολογία συσχέτισης των τιμών εκπομπών CO2 όσον αφορά τα ελαφρά επαγγελματικά
οχήματα.

(2)

Η μεθοδολογία συσχέτισης αποσκοπεί στην επίτευξη αποτελεσμάτων που εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις μείωσης που
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2011 είναι ανάλογης αυστηρότητας βάσει τόσο της παλαιάς όσο και της
νέας διαδικασίας δοκιμών. Οι αρχές έγκρισης και οι τεχνικές υπηρεσίες θα πρέπει, συνεπώς, από κοινού με τους
κατασκευαστές, να μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι δοκιμές WLTP και NEDC που πραγματοποιούνται για τους
σκοπούς του παρόντος κανονισμού εκτελούνται υπό συνθήκες δοκιμών που είναι συγκρίσιμες και σύμφωνες με τους
στόχους του παρόντος κανονισμού.

(3)

Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση ορισμένων πτυχών των συνθηκών δοκιμών WLTP που θα πρέπει
να ισχύουν για τις συσχετίσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό την παρακολούθηση των δεδομένων που αφορούν τις
εκπομπές CO2 των NEDC και WLTP για οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά το 2020. Οι αποσαφηνίσεις
αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς να θίγεται η διαδικασία και οι απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ)
2017/1151 της Επιτροπής (3) και χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα των εγκρίσεων τύπου που έχουν ήδη χορηγηθεί
σε αυτή τη βάση.

(4)

Είναι επίσης αναγκαίο να προσδιοριστεί η διαφορά για το 2020 μεταξύ των τιμών εκπομπών CO2 που δηλώνονται από
τους κατασκευαστές για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου WLTP και των τιμών που μετρώνται σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151. Επομένως, οι κατασκευαστές θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να υπολογίζουν και να
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις τιμές εκπομπών CO2 WLTP για όλα τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που
ταξινομήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2020, χρησιμοποιώντας τις τιμές μέτρησης για όχημα κατηγορίας H και L ως
δεδομένα εισόδου για τη μέθοδο παρεμβολής.

(5)

Για περιορισμένο αριθμό οικογενειών παρεμβολής, μόνο οι τιμές μέτρησης οχήματος κατηγορίας H θα είναι διαθέσιμες
το 2020. Ο αριθμός αυτών των οικογενειών θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει
το ενδεχόμενο αποκλεισμού των εν λόγω οικογενειών από τον υπολογισμό των δεδομένων αναφοράς για το 2020, σε
περίπτωση σημαντικής αύξησης του αριθμού αυτών των οικογενειών σε σύγκριση με την κατάσταση του 2018.

(6)

Η διαφάνεια κατά τις δοκιμές εκπομπών θα πρέπει να βελτιωθεί, και τα δεδομένα σχετικά με τις δοκιμές WLTP καθώς
και σχετικά με τα αποτελέσματα συσχέτισης θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τεθούν στη διάθεση της Επιτροπής. Αυτό θα
επιτρέψει στην Επιτροπή να εντοπίσει γρήγορα και να αντιμετωπίσει ζητήματα που προκύπτουν και πιθανές ασυνέπειες
όσον αφορά την εφαρμογή των διαδικασιών. Για τον λόγο αυτό, ο πίνακας δεδομένων εισόδου πρέπει να συμπληρώνεται
για κάθε δοκιμή WLTP που εκτελείται και να διαβιβάζεται στην Επιτροπή στο σύνολό του ως μέρος της ανταλλαγής
δεδομένων μέσω του εργαλείου συσχέτισης. Προκειμένου να διασφαλίζεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας, το αρχείο
δεδομένων εισόδου, ενόψει της διαβίβασης, πρέπει να είναι κρυπτογραφημένο.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την αλλαγή του
κλίματος,

(1) ΕΕ L 145 της 31.5.2011, σ. 1.
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1152 της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2017, για την ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού των
παραμέτρων συσχέτισης που απαιτούνται για να αποτυπωθεί η αλλαγή στην κανονιστική διαδικασία δοκιμών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων
και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 293/2012 (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 644).
3
( ) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και
επαγγελματικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την
τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της
Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής
(ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 1).

L 327/54

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21.12.2018

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1152 τροποποιείται ως εξής:
(1) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 6α:
«Άρθρο 6a
Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων μέτρησης WLTP
1.
Οι κατασκευαστές υπολογίζουν την τιμή CO2 συνδυασμένου κύκλου για κάθε καινούργιο ελαφρύ εμπορικό όχημα
ταξινομηθέν το 2020 σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο παράρτημα XXI υποπαράρτημα 7 σημείο 3.2.3.2.4
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151, όπου οι όροι MCO2-H και MCO2-L, για την οικεία οικογένεια παρεμβολής
αντικαθίστανται από τις τιμές MCO2,C,5, που λαμβάνονται από τις εγγραφές 2.5.1.1.3 (όχημα κατηγορίας H) και 2.5.1.2.3
(όχημα κατηγορίας L) του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ, όπως αναφέρεται στο υπόδειγμα του παραρτήματος I
προσάρτημα 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151.
Όταν οι εκπομπές CO2 σε συνδυασμένο κύκλο του μεμονωμένου οχήματος προσδιορίζονται με αναφορά μόνο σε όχημα
κατηγορίας H, οι κατασκευαστές παρέχουν την τιμή MCO2,C,5, που λαμβάνεται από την εγγραφή 2.5.1.1.3 (όχημα Η) του
πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ.
Ο κατασκευαστής υποβάλλει στην Επιτροπή τις εν λόγω τιμές εκπομπών CO2 μαζί με τις τιμές MCO2,C,5 που χρησιμο
ποιούνται για τον υπολογισμό, το αργότερο τρεις μήνες μετά την παραλαβή από την Επιτροπή της κοινοποίησης των
προσωρινών δεδομένων για το 2020 με τηλεφόρτωση των δεδομένων αυτών στον λογαριασμό του κατασκευαστή στο
κεντρικό αποθετήριο δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
2.
Αν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υποβληθούν εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή
λαμβάνει την τιμή που αναφέρεται στην εγγραφή 2.5.1.2.3 του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ και εξετάζει την τιμή
των εκπομπών CO2 σε συνδυασμένο κύκλο για τους σκοπούς της παραγράφου 1 για όλα τα καινούργια ταξινομημένα
οχήματα της οικογένειας παρεμβολής για την οποία εκδόθηκε το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, και, κατά περίπτωση, για
τις οικογένειες εκείνες για τις οποίες διατίθενται μόνο μετρήσεις για όχημα κατηγορίας H.»
(2) Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:
α) Εισάγονται τα ακόλουθα σημεία 2.2α και 2.2β:
«2.2α. Συνθήκες δοκιμής WLTP
Προκειμένου οι συνθήκες δοκιμών WLTP να θεωρούνται σημαντικές σύμφωνα με το σημείο 2.2 του παραρτήματος I
του παρόντος κανονισμού και για τον σκοπό του προσδιορισμού των δεδομένων εισόδου όπως αναφέρεται στο
σημείο 2.4, εφαρμόζονται οι συνθήκες δοκιμών που αναφέρονται στο παράρτημα XXI του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151,
με τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
α) Η διόρθωση των αποτελεσμάτων των δοκιμών WLTP για τη μάζα εκπομπών CO2 σύμφωνα με το παράρτημα XXI
υποπαράρτημα 6 προσάρτημα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 εφαρμόζεται σε όλα αυτά τα αποτελέσματα
δοκιμών με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 3.4.4. στοιχείο α) του παρόντος προσαρτήματος·
β) Αν το όχημα δοκιμής είναι εφοδιασμένο με τεχνολογίες που επηρεάζουν τις επιδόσεις CO2, που περιλαμβάνουν αλλά
δεν περιορίζονται σε εκείνες που αναφέρονται στις εγγραφές 42 έως 50 του πίνακα δεδομένων εισόδου που
παρατίθεται στο σημείο 2.4, και οι οποίες προορίζονται να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της δοκιμής, οι εν λόγω
τεχνολογίες πρέπει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151, να είναι σε λειτουργία κατά
τη διάρκεια της δοκιμής του οχήματος, ανεξάρτητα από τη διαδικασία δοκιμής, δηλαδή τη διαδικασία NEDC ή
WLTP·
γ) Αν το όχημα δοκιμής είναι εφοδιασμένο με αυτόματο κιβώτιο, χρησιμοποιείται ο ίδιος τρόπος λειτουργίας επιλέξιμος
από τον οδηγό, ανεξάρτητα από την εφαρμοζόμενη διαδικασία δοκιμής. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν
τρόποι λειτουργίας που εξασφαλίζουν την ευνοϊκότερη και τη δυσμενέστερη περίπτωση για τη δοκιμή WLTP
σύμφωνα με το παράρτημα XXI υποπαράρτημα 8 προσάρτημα 6 σημείο 1.2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ)
2017/1151, ο δυσμενέστερος τρόπος χρησιμοποιείται ως δεδομένο εισόδου στο εργαλείο συσχέτισης, καθώς και για
οποιαδήποτε πραγματική δοκιμή NEDC·
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δ) Αν το όχημα δοκιμής είναι εφοδιασμένο με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, το nmin_drive_set ορίζεται με τον τύπο που
παρατίθεται στο παράρτημα XXI υποπαράρτημα 2 παράγραφος 2 σημείο 3 ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151.
Ο κατασκευαστής μπορεί να υπολογίσει τα σημεία αλλαγής ταχύτητας (σχέσης μετάδοσης) με διαφορετικό τρόπο με
την έγκριση της αρχής έγκρισης ή, κατά περίπτωση, της τεχνικής υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δικαιολο
γείται από την οδηγησιμότητα του οχήματος, και ότι το πρόσθετο περιθώριο ασφάλειας ισχύος που εφαρμόζεται
σύμφωνα με το παράρτημα XXI υποπαράρτημα 2 σημείο 3.4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 δεν υπερβαίνει το
20 %.
Οι συνθήκες που αναφέρονται στα σημεία α) έως δ) εφαρμόζονται για τους σκοπούς της συσχέτισης που διενεργείται
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με την επιφύλαξη των διατάξεων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ)
2017/1151, καθώς και των εγκρίσεων τύπου που χορηγούνται βάσει του εν λόγω κανονισμού.
2.2β. Εφαρμογή των συνθηκών δοκιμής WLTP
Οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στο σημείο 2.2α στοιχεία α) έως δ) εφαρμόζονται σύμφωνα με το ακόλουθο κείμενο:
α) Για νέους τύπους οχημάτων, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού·
β) Για τους υφιστάμενους τύπους οχημάτων, οι κατασκευαστές, όσον αφορά τους τύπους οχημάτων που καλύπτουν τα
οχήματα που διατίθενται στην αγορά το 2020, παρέχουν στην αρχή έγκρισης αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων
η αρχή έγκρισης βεβαιώνει εάν οι συνθήκες δοκιμών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του σημείου 2.2α
τηρήθηκαν στις δοκιμές έγκρισης τύπου WLTP.
Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται ο αναγνωριστικός αριθμός της οικογένειας παρεμβολής και η επιβεβαίωση όσον
αφορά καθεμία από τις συνθήκες δοκιμής που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ). Η αρχή έγκρισης εκδίδει τη
βεβαίωση στον κατασκευαστή και εξασφαλίζει την καταχώριση της βεβαίωσης και τη διαθεσιμότητά της χωρίς
καθυστέρηση κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.
Αν η αρχή έγκρισης δεν είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι έχουν τηρηθεί μία ή περισσότερες από τις συνθήκες δοκιμών
που αναφέρονται, ο κατασκευαστής διασφαλίζει ότι η νέα δοκιμή WLTP ή, κατά περίπτωση, η σειρά δοκιμών
σύμφωνα με το παράρτημα XXI υποπαράρτημα 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 εκτελείται υπό την επίβλεψη της
αρχής έγκρισης ή, κατά περίπτωση, τεχνικής υπηρεσίας, εφαρμόζοντας τις συνθήκες δοκιμών που καθορίζονται στο
σημείο 2.2α στοιχεία α) έως δ) για την οικεία οικογένεια παρεμβολής, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας συσχέτισης
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται μόνον οι συνθήκες δοκιμών που αναφέρονται στο σημείο 2.2α
στοιχείο α), ο κατασκευαστής μπορεί να διορθώσει την αξία αυτή στον πίνακα δεδομένων εισόδου χωρίς να απαιτείται
νέα δοκιμή WLTP.
Η αρμόδια για την έγκριση αρχή ή, κατά περίπτωση, η ορισθείσα τεχνική υπηρεσία καταγράφει τα αποτελέσματα της
νέας δοκιμής ή της διόρθωσης, και τα δεδομένα της συσχέτισης σύμφωνα με το σημείο 5 του παραρτήματος I και το
πλήρες αρχείο συσχέτισης με βάση τα δεδομένα εισόδου της νέας δοκιμής διαβιβάζονται στην Επιτροπή σύμφωνα με την
παράγραφο 3.1.1.2 το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2021.»
β) το σημείο 2.4 τροποποιείται ως εξής:
i) στην πρώτη παράγραφο προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Ο πίνακας δεδομένων εισόδου συμπληρώνεται για κάθε δοκιμή WLTP που εκτελέστηκε.»
ii) Ο πίνακας 1 τροποποιείται ως εξής:
— στην εγγραφή 56, το κείμενο στη στήλη «Παρατηρήσεις» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Πίνακας: Δεδομένα OBD και δυναμομετρικής εξέδρας, 1 Hz για OBD και 10 Hz για δυναμομετρική εξέδρα,
ανάλυση 0,1 km/h»
— στην εγγραφή 57, το κείμενο στη στήλη «Παρατηρήσεις» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Πίνακας: 1 Hz. Θεωρητικά υπολογιζόμενη αλλαγή ταχυτήτων (σχέση μετάδοσης) για όχημα κατηγορίας H και L
(κατά περίπτωση)»
— στην εγγραφή 61, το κείμενο στη στήλη «Παρατηρήσεις» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Πίνακας: 1 Hz (συχνότητα δειγματοληψίας του μέσου 20 Hz), ανάλυση 0,1A, εξωτερική συσκευή μέτρησης
συγχρονισμένη με τη δυναμομετρική εξέδρα»
— Η εγγραφή 67 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«67 Συντελεστής
αναγέννησης Ki
Πολλαπλασιαστικός/
προσθετικός για
όχημα κατηγορίας H
και L

—

Προσάρτημα 1 του
υποπαραρτήματος 6 του
παραρτήματος XXI του
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151

Για τα οχήματα χωρίς σύστημα
περιοδικής αναγέννησης, η τιμή
αυτή είναι ίση με 1.»
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— οι ακόλουθες νέες εγγραφές προστίθενται:
«69 Θερμογόνος δύναμη
καυσίμου

kWh/l

Αξία σύμφωνα με τον πίνακα
Παράρτημα XXI
υποπαράρτημα 6 προσάρτημα 2 A6.App2/1 του κανονισμού (ΕΕ)
2017/1151
του κανονισμού (ΕΕ)
2017/1151
Μη εξισορροπημένη
Παράρτημα XXI
υποπαράρτημα 7 παράγραφος 6 κατανάλωση καυσίμου της
δοκιμής τύπου 1
του κανονισμού (ΕΕ)
2017/1151

70

Κατανάλωση
καυσίμου της δοκιμής
WLTP για όχημα
κατηγορίας H και L

l/100km

71

Ονομαστική τάση του
REESS

V

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN
EN 60050-482

Για ρεύμα χαμηλής τάσης του
συσσωρευτή όπως περιγράφεται
στο παράρτημα XXI
υποπαράρτημα 6 προσάρτημα 2
του κανονισμού (ΕΕ)
2017/1151

72

Συντελεστής
διόρθωσης
οικογένειας ATCT

—

Παράρτημα XXI
υποπαράρτημα 6 του
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151

Συντελεστής διόρθωσης
οικογένειας ATCT (14 °C
διόρθωση)

73

Διόρθωση της
ταχύτητας και της
απόστασης της
δοκιμής WLTP

—

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151

Πραγματοποιήθηκε διόρθωση;

Διόρθωση RCB της
δοκιμής WLTP

—

74

0 = Όχι | 1 = Ναι

Παράρτημα XXI υποπαράρτημα
6 προσάρτημα 2 του
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151

Πραγματοποιήθηκε διόρθωση;
0 = Όχι | 1 = Ναι

75

Αριθμός των δοκιμών
WLTP

1, 2 ή 3

76

Δηλωμένη τιμή WLTP
για όχημα κατηγορίας
H και L

g/km

Δήλωση κατασκευαστή

Η δηλούμενη τιμή για την τιμή
οχήματος WLTP κατηγορίας H
και L. περιλαμβάνει όλες τις
διορθώσεις (κατά περίπτωση)

77

Διορθωμένη μέτρηση
CO2 WLTP για όχημα
κατηγορίας H και/ή L

g/km

Τιμές MCO2,C,5 από το
παράρτημα I προσάρτημα 4 του
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151

Μετρούμενη τιμή εκπομπών CO2
σε συνδυασμένο κύκλο για
όχημα κατηγορίας H και L
ύστερα από όλες τις
εφαρμοστέες διορθώσεις. Στην
περίπτωση των δοκιμών
WLTP 2 και 3 παρέχονται όλα
τα αποτελέσματα των
μετρήσεων.

78

Νέα δοκιμή WLTP

Το σημείο 2.2 στοιχείο β) του
παραρτήματος I

Αναφέρετε ποιες συνθήκες
δοκιμής, όπως προβλέπεται στο
σημείο 2.2α στοιχείο α) έως δ)
του παραρτήματος I, έχουν
υποβληθεί σε νέα δοκιμή»

—

Να διευκρινιστεί αν τα δεδομένα
λαμβάνονται από την πρώτη, τη
δεύτερη ή την τρίτη δοκιμή
WLTP

γ) το σημείο 3.1.1.1 τροποποιείται ως εξής:
i)

διαγράφεται το στοιχείο α)·

ii) στο στοιχείο γ), το σημείο iii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«iii) τα δεδομένα εισόδου, όπως ορίζονται στο σημείο 2.4»·
iii) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η περίληψη του αρχείου που αναφέρεται στο στοιχείο γ) πρέπει να είναι κρυπτογραφημένη ώστε να εξασφαλίζεται
το απόρρητο.»
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δ) το σημείο 3.1.1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.1.1.2. Πλήρες αρχείο συσχέτισης
Όταν η πρωτότυπη έκθεση σχετικά με τα δεδομένα εξόδου του εργαλείου συσχέτισης έχει εκδοθεί σύμφωνα με το
σημείο 3.1.1.1, η αρχή έγκρισης τύπου, ή κατά περίπτωση η ορισθείσα τεχνική υπηρεσία αναφορτώνει το συνοπτικό
αρχείο που αναφέρεται στο σημείο 3.1.1.1 στοιχείο γ) σε εξυπηρετητή της Επιτροπής από τον οποίο η απάντηση
επιστρέφεται στον αποστολέα (με τις σχετικές υπηρεσίες της Επιτροπής σε κοινοποίηση)· η απάντηση περιλαμβάνει
τυχαία παραγόμενο ακέραιο αριθμό από το 0 έως το 99, κωδικό κατακερματισμού του συνοπτικού αρχείου που συνδέει
σαφώς τον αριθμό αυτό με την αρχική έκθεση σχετικά με τα δεδομένα εξόδου του εργαλείου συσχέτισης που
υπογράφεται ψηφιακά από τον εξυπηρετητή της Επιτροπής.
Δημιουργείται πλήρες αρχείο συσχέτισης από την αρχή έγκρισης τύπου ή, κατά περίπτωση, από την ορισθείσα τεχνική
υπηρεσία, το οποίο περιλαμβάνει την πρωτότυπη έκθεση σχετικά με τα δεδομένα εξόδου του εργαλείου συσχέτισης που
αναφέρεται στο σημείο 3.1.1.1. και την απάντηση του εξυπηρετητή της Επιτροπής. Το αρχείο τηρείται από την αρχή
έγκρισης τύπου ως έκθεση δοκιμής σύμφωνα με το παράρτημα VIII της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το σημείο 2 στοιχεία γ) και δ) του άρθρου 1 εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2043 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Δεκεμβρίου 2018
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153 ώστε να αποσαφηνιστούν οι
συνθήκες δοκιμών WLTP και να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση των δεδομένων έγκρισης τύπου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου
2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκλη
ρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (1), και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διαφορά του επιπέδου των εκπομπών CO2 που προσδιορίζονται βάσει του νέου
ευρωπαϊκού κύκλου δοκιμών (NEDC) και εκείνων που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της νέας παγκόσμιας εναρμονισμένης
διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP), έχει τεθεί σε εφαρμογή με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1153
της Επιτροπής (2) μια μεθοδολογία συσχέτισης των τιμών εκπομπών CO2 όσον αφορά τα επιβατικά αυτοκίνητα.

(2)

Η μεθοδολογία συσχέτισης αποσκοπεί στην επίτευξη αποτελεσμάτων που εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις μείωσης που
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 είναι ανάλογης αυστηρότητας βάσει τόσο της παλαιάς όσο και της
νέας διαδικασίας δοκιμών. Οι αρχές έγκρισης και οι τεχνικές υπηρεσίες θα πρέπει, συνεπώς, από κοινού με τους
κατασκευαστές, να μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι δοκιμές WLTP και NEDC που πραγματοποιούνται για τους
σκοπούς του παρόντος κανονισμού εκτελούνται υπό συνθήκες δοκιμών που είναι συγκρίσιμες και σύμφωνες με τον
στόχο του παρόντος κανονισμού.

(3)

Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση ορισμένων πτυχών των συνθηκών δοκιμών WLTP που θα πρέπει
να ισχύουν για τις συσχετίσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό την παρακολούθηση των δεδομένων που αφορούν τις
εκπομπές CO2 των NEDC και WLTP για οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά το 2020. Οι αποσαφηνίσεις
αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς να θίγεται η διαδικασία και οι απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ)
2017/1151 της Επιτροπής (3) και χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα των εγκρίσεων τύπου που έχουν ήδη χορηγηθεί
σε αυτή τη βάση.

(4)

Είναι επίσης αναγκαίο να προσδιοριστεί η διαφορά για το 2020 μεταξύ των τιμών εκπομπών CO2 που δηλώνονται από
τους κατασκευαστές για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου όσον αφορά τις εκπομπές και αυτών που μετρώνται σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151. Επομένως, οι κατασκευαστές θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να υπολογίζουν και
να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις τιμές εκπομπών CO2 WLTP για όλα τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινο
μήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2020, χρησιμοποιώντας τις τιμές μέτρησης για όχημα κατηγορίας H και L ως δεδομένα
εισόδου για τη μέθοδο παρεμβολής.

(5)

Για περιορισμένο αριθμό οικογενειών παρεμβολής, μόνο οι τιμές μέτρησης οχήματος κατηγορίας H θα είναι διαθέσιμες
το 2020. Ο αριθμός αυτών των οικογενειών θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει
το ενδεχόμενο αποκλεισμού των εν λόγω οικογενειών από τον υπολογισμό των δεδομένων αναφοράς για το 2020, σε
περίπτωση σημαντικής αύξησης του αριθμού αυτών των οικογενειών σε σύγκριση με την κατάσταση του 2018.

(6)

Η διαφάνεια κατά τις δοκιμές εκπομπών θα πρέπει να βελτιωθεί, και τα δεδομένα σχετικά με τις δοκιμές WLTP καθώς
και σχετικά με τα αποτελέσματα συσχέτισης θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τεθούν στη διάθεση της Επιτροπής. Αυτό θα
επιτρέψει στην Επιτροπή να εντοπίσει γρήγορα και να αντιμετωπίσει ζητήματα που προκύπτουν και πιθανές ασυνέπειες
όσον αφορά την εφαρμογή των διαδικασιών. Για τον λόγο αυτό, ο πίνακας δεδομένων εισόδου πρέπει να συμπληρώνεται
για κάθε δοκιμή WLTP που εκτελείται και να διαβιβάζεται στην Επιτροπή στο σύνολό του ως μέρος της ανταλλαγής
δεδομένων μέσω του εργαλείου συσχέτισης. Προκειμένου να διασφαλίζεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας, το αρχείο
δεδομένων εισόδου, ενόψει της διαβίβασης, πρέπει να είναι κρυπτογραφημένο.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την αλλαγή του
κλίματος,

(1) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1.
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1153 της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2017, για την ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού των
παραμέτρων συσχέτισης που απαιτούνται για να αποτυπωθεί η αλλαγή στην κανονιστική διαδικασία δοκιμών και για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 679).
3
( ) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και
εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση
της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 175 της
7.7.2017, σ. 1).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1153 τροποποιείται ως εξής:
(1) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 7α:
«Άρθρο 7a
Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων μέτρησης WLTP
1.
Οι κατασκευαστές υπολογίζουν την τιμή CO2 συνδυασμένου κύκλου για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο
ταξινομηθέν το 2020 σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο παράρτημα XXI υποπαράρτημα 7 σημείο 3.2.3.2.4
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151, όταν οι όροι MCO2-H και MCO2-L, για την οικεία οικογένεια παρεμβολής
αντικαθίστανται από τις τιμές MCO2,C,5, που λαμβάνονται από τις εγγραφές 2.5.1.1.3 (όχημα κατηγορίας H) και 2.5.1.2.3.
(όχημα κατηγορίας L) του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα
I προσάρτημα 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151.
Όταν οι εκπομπές CO2 σε συνδυασμένο κύκλο του μεμονωμένου οχήματος προσδιορίζονται με αναφορά μόνο σε όχημα
κατηγορίας H, οι κατασκευαστές παρέχουν την τιμή MCO2,C,5, που λαμβάνεται από την εγγραφή 2.5.1.1.3 (όχημα Η) του
πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ.
Οι κατασκευαστές υποβάλλουν στην Επιτροπή τις εν λόγω τιμές εκπομπών CO2 μαζί με τις τιμές MCO2,C,5 που χρησιμο
ποιούνται για τον υπολογισμό, το αργότερο τρεις μήνες μετά την παραλαβή από την Επιτροπή της κοινοποίησης των
προσωρινών δεδομένων για το 2020 με τηλεφόρτωση των δεδομένων αυτών στον λογαριασμό του κατασκευαστή στο
κεντρικό αποθετήριο δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
2.
Αν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υποβληθούν εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή
λαμβάνει την τιμή που αναφέρεται στην εγγραφή 2.5.1.2.3 του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ και εξετάζει την τιμή
των εκπομπών CO2 σε συνδυασμένο κύκλο για τους σκοπούς της παραγράφου 1 για όλα τα καινούργια ταξινομημένα
οχήματα της οικογένειας παρεμβολής για την οποία εκδόθηκε το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, και, κατά περίπτωση, την
τιμή που αναφέρεται στην εγγραφή 2.5.1.1.3 για τις οικογένειες εκείνες για τις οποίες διατίθενται μόνο μετρήσεις για
όχημα κατηγορίας H.
3.
Η Επιτροπή παρακολουθεί τον αριθμό των οικογενειών παρεμβολής για τις οποίες οι εκπομπές CO2 προσδιορίζονται
με αναφορά μόνο σε όχημα κατηγορίας H για κάθε κατασκευαστή και, σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των οικογενειών
αυτών σε σύγκριση με την κατάσταση το 2018, αξιολογεί τον αντίκτυπο της αύξησης αυτής στον υπολογισμό που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και, όπου κρίνεται σκόπιμο, αποκλείει τις εν λόγω οικογένειες από τον υπολογισμό αυτόν.»
(2) Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:
α) Εισάγονται τα ακόλουθα σημεία 2.2α και 2.2β:
«2.2α. Συνθήκες δοκιμής WLTP
Προκειμένου οι συνθήκες δοκιμών WLTP να θεωρούνται σημαντικές σύμφωνα με το σημείο 2.2 και για τον σκοπό του
προσδιορισμού των δεδομένων εισόδου όπως αναφέρεται στο σημείο 2.4, εφαρμόζονται οι συνθήκες δοκιμών που
αναφέρονται στο παράρτημα XXI του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151, με τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
α) Η διόρθωση των αποτελεσμάτων των δοκιμών WLTP για τη μάζα εκπομπών CO2 σύμφωνα με το παράρτημα XXI
υποπαράρτημα 6 προσάρτημα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 εφαρμόζεται σε όλα αυτά τα αποτελέσματα
δοκιμών με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 3.4.4. στοιχείο α) του παρόντος προσαρτήματος·
β) Αν το όχημα δοκιμής είναι εφοδιασμένο με τεχνολογίες που επηρεάζουν τις επιδόσεις CO2, που περιλαμβάνουν αλλά
δεν περιορίζονται σε εκείνες που αναφέρονται στις εγγραφές 42 έως 50 του πίνακα δεδομένων εισόδου που
παρατίθεται στο σημείο 2.4, και οι οποίες προορίζονται να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της δοκιμής, οι εν λόγω
τεχνολογίες πρέπει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151, να είναι σε λειτουργία κατά
τη διάρκεια της δοκιμής του οχήματος, ανεξάρτητα από τη διαδικασία δοκιμής, δηλαδή τη διαδικασία NEDC ή
WLTP·
γ) Αν το όχημα δοκιμής είναι εφοδιασμένο με αυτόματο κιβώτιο, χρησιμοποιείται ο ίδιος τρόπος λειτουργίας επιλέξιμος
από τον οδηγό, ανεξάρτητα από την εφαρμοζόμενη διαδικασία δοκιμής. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν
τρόποι λειτουργίας που εξασφαλίζουν την ευνοϊκότερη και τη δυσμενέστερη περίπτωση για τις δοκιμές WLTP
σύμφωνα με το παράρτημα XXI υποπαράρτημα 8 προσάρτημα 6 σημείο 1.2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ)
2017/1151, ο δυσμενέστερος τρόπος χρησιμοποιείται ως δεδομένο εισόδου στο εργαλείο συσχέτισης, καθώς και για
οποιαδήποτε πραγματική δοκιμή NEDC·
δ) Αν το όχημα δοκιμής είναι εφοδιασμένο με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, το nmin_drive_set ορίζεται με τον τύπο που
παρατίθεται στο παράρτημα XXI υποπαράρτημα 2 παράγραφος 2 σημείο 3 ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151.
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Ο κατασκευαστής μπορεί να υπολογίσει τα σημεία αλλαγής ταχύτητας (σχέσης μετάδοσης) με διαφορετικό τρόπο με
την έγκριση της αρχής έγκρισης ή, κατά περίπτωση, της τεχνικής υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δικαιολο
γείται από την οδηγησιμότητα του οχήματος, και ότι το πρόσθετο περιθώριο ασφάλειας ισχύος που εφαρμόζεται
σύμφωνα με το παράρτημα XXI υποπαράρτημα 2 σημείο 3.4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 δεν υπερβαίνει το
20 %.
Οι συνθήκες που αναφέρονται στα σημεία α) έως δ) εφαρμόζονται για τους σκοπούς της συσχέτισης που διενεργείται
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με την επιφύλαξη των διατάξεων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ)
2017/1151, καθώς και των εγκρίσεων τύπου που χορηγούνται βάσει του εν λόγω κανονισμού.
2.2β. Εφαρμογή των συνθηκών δοκιμής WLTP
Οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στο σημείο 2.2α στοιχεία α) έως δ) εφαρμόζονται σύμφωνα με το ακόλουθο κείμενο:
α) Για νέους τύπους οχημάτων, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού·
β) Για τους υφιστάμενους τύπους οχημάτων, οι κατασκευαστές, όσον αφορά τους τύπους οχημάτων που καλύπτουν τα
οχήματα που διατίθενται στην αγορά το 2020, παρέχουν στην αρχή έγκρισης αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων
η αρχή έγκρισης βεβαιώνει εάν οι συνθήκες δοκιμών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του σημείου 2.2α
τηρήθηκαν στις δοκιμές έγκρισης τύπου WLTP.
Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται ο αναγνωριστικός αριθμός της οικογένειας παρεμβολής και η επιβεβαίωση όσον
αφορά καθεμία από τις συνθήκες δοκιμής που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ). Η αρχή έγκρισης εκδίδει τη
βεβαίωση στον κατασκευαστή και εξασφαλίζει την καταχώριση της βεβαίωσης και τη διαθεσιμότητά της χωρίς
καθυστέρηση κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.
Αν η αρχή έγκρισης δεν είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι έχουν τηρηθεί μία ή περισσότερες από τις συνθήκες δοκιμών
που αναφέρονται, ο κατασκευαστής διασφαλίζει ότι η νέα δοκιμή WLTP, ή, κατά περίπτωση, η σειρά δοκιμών,
σύμφωνα με το παράρτημα XXI υποπαράρτημα 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 εκτελείται υπό την επίβλεψη της
αρχής έγκρισης ή, κατά περίπτωση, τεχνικής υπηρεσίας, εφαρμόζοντας τις συνθήκες δοκιμών που καθορίζονται στο
σημείο 2.2α στοιχεία α) έως δ) για την οικεία οικογένεια παρεμβολής, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας συσχέτισης
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται μόνον οι συνθήκες δοκιμών που αναφέρονται στο σημείο 2.2α
στοιχείο α), ο κατασκευαστής μπορεί να διορθώσει την αξία αυτή στον πίνακα δεδομένων εισόδου χωρίς να απαιτείται
νέα δοκιμή WLTP.
Η αρμόδια για την έγκριση αρχή ή, κατά περίπτωση, η ορισθείσα τεχνική υπηρεσία καταγράφει τα αποτελέσματα της
νέας δοκιμής ή της διόρθωσης, και τα δεδομένα της συσχέτισης σύμφωνα με το σημείο 5 του παραρτήματος I και το
πλήρες αρχείο συσχέτισης με βάση τα δεδομένα εισόδου της νέας δοκιμής διαβιβάζονται στην Επιτροπή σύμφωνα με
την παράγραφο 3.1.1.2 το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2021.»
β) το σημείο 2.4 τροποποιείται ως εξής:
i) στην πρώτη παράγραφο προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Ο πίνακας δεδομένων εισόδου συμπληρώνεται για κάθε δοκιμή WLTP που εκτελέστηκε.»
ii) Ο πίνακας 1 τροποποιείται ως εξής:
— στην εγγραφή 56, το κείμενο στη στήλη «Παρατηρήσεις» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Πίνακας: Δεδομένα OBD και δυναμομετρικής εξέδρας, 1 Hz για OBD και 10 Hz για δυναμομετρική εξέδρα,
ανάλυση 0,1 km/h»
— στην εγγραφή 57, το κείμενο στη στήλη «Παρατηρήσεις» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Πίνακας: 1 Hz. Θεωρητικά υπολογιζόμενη αλλαγή ταχυτήτων (σχέσης μετάδοσης) για όχημα κατηγορίας H και
L (κατά περίπτωση)»
— στην εγγραφή 61, το κείμενο στη στήλη «Παρατηρήσεις» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Πίνακας: 1 Hz (συχνότητα δειγματοληψίας του μέσου 20 Hz), ανάλυση 0,1A, εξωτερική συσκευή μέτρησης
συγχρονισμένη με τη δυναμομετρική εξέδρα»
— Η εγγραφή 67 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«67

Συντελεστής
αναγέννησης Ki
Πολλαπλασιαστικός/
προσθετικός για
όχημα κατηγορίας H
και L

—

Προσάρτημα 1 του
υποπαραρτήματος 6 του
παραρτήματος XXI του
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151

Για τα οχήματα χωρίς σύστημα
περιοδικής αναγέννησης, η τιμή
αυτή είναι ίση με 1.»
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— οι ακόλουθες νέες εγγραφές προστίθενται:
Αξία σύμφωνα με τον πίνακα
Παράρτημα XXI
A6.App2/1 του κανονισμού
υποπαράρτημα 6
προσάρτημα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151
(ΕΕ) 2017/1151

«69

Θερμογόνος δύναμη
καυσίμου

kWh/l

70

Κατανάλωση
καυσίμου της δοκιμής
WLTP για όχημα
κατηγορίας H και L

l/100km

Παράρτημα XXI
υποπαράρτημα 7
παράγραφος 6 του
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151

Μη εξισορροπημένη
κατανάλωση καυσίμου της
δοκιμής τύπου 1

71

Ονομαστική τάση του
REESS

V

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN
EN 60050-482

Για ρεύμα χαμηλής τάσης του
συσσωρευτή όπως
περιγράφεται στο παράρτημα
XXI υποπαράρτημα 6
προσάρτημα 2 του κανονισμού
(ΕΕ) 2017/1151

72

Συντελεστής
διόρθωσης
οικογένειας ATCT

—

Παράρτημα XXI
υποπαράρτημα 6 του
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151

Συντελεστής διόρθωσης
οικογένειας ATCT (14 °C
διόρθωση)

73

Διόρθωση της
ταχύτητας και της
απόστασης της
δοκιμής WLTP

—

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151

Πραγματοποιήθηκε διόρθωση;

74

Διόρθωση RCB της
δοκιμής WLTP

—

75

Αριθμός των δοκιμών
WLTP

1, 2 ή 3

76

Δηλωμένη μέτρηση
CO2 WLTP για όχημα
κατηγορίας H και/ή L

g/km

Δήλωση κατασκευαστή

Η δηλούμενη τιμή για την τιμή
οχήματος WLTP κατηγορίας H
και L. περιλαμβάνει όλες τις
διορθώσεις (κατά περίπτωση)

77

Διορθωμένη μέτρηση
CO2 WLTP για όχημα
κατηγορίας H και/ή L

g/km

Τιμές MCO2,C,5 από το
παράρτημα I προσάρτημα 4
του κανονισμού (ΕΕ)
2017/1151

Μετρούμενη τιμή εκπομπών
CO2 σε συνδυασμένο κύκλο για
όχημα κατηγορίας H και L
ύστερα από όλες τις
εφαρμοστέες διορθώσεις. Στην
περίπτωση των δοκιμών
WLTP 2 και 3 παρέχονται όλα
τα αποτελέσματα των
μετρήσεων.

78

Νέα δοκιμή WLTP

Το σημείο 2.2 στοιχείο β) του
παραρτήματος I

Αναφέρετε ποιες συνθήκες
δοκιμής, όπως προβλέπεται στο
σημείο 2.2α στοιχείο α) έως δ)
του παραρτήματος I, έχουν
υποβληθεί σε νέα δοκιμή»

0 = Όχι | 1 = Ναι

—

Πραγματοποιήθηκε διόρθωση;
Παράρτημα XXI
υποπαράρτημα 6
0 = Όχι | 1 = Ναι
προσάρτημα 2 του κανονισμού
(ΕΕ) 2017/1151
Να διευκρινιστεί αν τα
δεδομένα δοκιμής λαμβάνονται
από την πρώτη, τη δεύτερη ή
την τρίτη δοκιμή WLTP

γ) το σημείο 3.1.1.1 τροποποιείται ως εξής:
i)

διαγράφεται το στοιχείο α)·

ii) στο στοιχείο γ), το σημείο iii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«iii) τα δεδομένα εισόδου, όπως ορίζονται στο σημείο 2.4»·
iii) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η περίληψη του αρχείου που αναφέρεται στο στοιχείο γ) πρέπει να είναι κρυπτογραφημένη ώστε να εξασφαλίζεται
το απόρρητο.»
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δ) το σημείο 3.1.1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.1.1.2. Πλήρες αρχείο συσχέτισης
Όταν η πρωτότυπη έκθεση σχετικά με τα δεδομένα εξόδου του εργαλείου συσχέτισης έχει εκδοθεί σύμφωνα με το
σημείο 3.1.1.1, η αρχή έγκρισης τύπου ή, κατά περίπτωση, η ορισθείσα τεχνική υπηρεσία αναφορτώνει το συνοπτικό
αρχείο που αναφέρεται στο σημείο 3.1.1.1 στοιχείο γ) σε εξυπηρετητή της Επιτροπής από τον οποίο η απάντηση
επιστρέφεται στον αποστολέα (με τις σχετικές υπηρεσίες της Επιτροπής σε κοινοποίηση)· η απάντηση περιλαμβάνει
τυχαία παραγόμενο ακέραιο αριθμό από το 0 έως το 99, κωδικό κατακερματισμού του συνοπτικού αρχείου που συνδέει
σαφώς τον αριθμό αυτό με την αρχική έκθεση σχετικά με τα δεδομένα εξόδου του εργαλείου συσχέτισης που
υπογράφεται ψηφιακά από τον εξυπηρετητή της Επιτροπής.
Δημιουργείται πλήρες αρχείο συσχέτισης από την αρχή έγκρισης τύπου, ή, κατά περίπτωση, από την ορισθείσα τεχνική
υπηρεσία, το οποίο περιλαμβάνει την πρωτότυπη έκθεση σχετικά με τα δεδομένα εξόδου του εργαλείου συσχέτισης που
αναφέρεται στο σημείο 3.1.1.1. και την απάντηση του εξυπηρετητή της Επιτροπής. Το αρχείο τηρείται από την αρχή
έγκρισης τύπου ως έκθεση δοκιμής σύμφωνα με το παράρτημα VIII της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το σημείο 2 στοιχεία γ) και δ) του άρθρου 1 εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2044 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2018
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τον καθορισμό των
αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της
αυγοαλβουμίνης
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το
άρθρο 183 στοιχείο β),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου
2014, για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 και (ΕΚ)
αριθ. 614/2009 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6 στοιχείο α),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής (3) καθορίστηκαν οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του
καθεστώτος συμπληρωματικών εισαγωγικών δασμών και οι αντιπροσωπευτικές τιμές στους τομείς του κρέατος
πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης.

(2)

Από τον τακτικό έλεγχο των στοιχείων στα οποία βασίζεται ο καθορισμός των αντιπροσωπευτικών τιμών για τα προϊόντα
των τομέων του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης, προκύπτει ότι επιβάλλεται να
τροποποιηθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές για τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων, αφού ληφθούν υπόψη οι
διακυμάνσεις των τιμών ανάλογα με την καταγωγή.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Λόγω της ανάγκης να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διάθεση των επικαι
ροποιημένων στοιχείων, κρίνεται σκόπιμο ο παρών κανονισμός να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(2) ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 1.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1995, περί των κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος συμπληρωματικών
εισαγωγών δασμών και τον καθορισμό τους, στους τομείς του κρέατος πουλερικών και αυγών και της αυγοαλβουμίνης καθώς και την κατάργηση
του κανονισμού αριθ. 163/67/ΕΟΚ (ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 47).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αντιπροσωπευτική
τιμή
(σε EUR/100 kg)

Εγγύηση που αναφέ
ρεται στο άρθρο 3
(σε EUR/100 kg)

Καταγωγή (1)

Πετεινοί και κότες του είδους Gallus dome
sticus, μη τεμαχισμένα, ονομαζόμενα «κοτό
πουλα 65 %», κατεψυγμένα

113,4

1

AR

Πετεινοί και κότες του είδους Gallus dome
sticus, που παρουσιάζονται σε τεμάχια
χωρίς κόκαλα, κατεψυγμένα

271,2

9

AR

219,7

24

BR

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

0207 12 90

0207 14 10

0207 27 10

1602 32 11

333,0

0

CL

246,1

16

TH

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από γαλοπούλες,
κατεψυγμένα

340,2

0

BR

362,7

0

CL

Παρασκευάσματα από πετεινούς και κότες
του είδους Gallus domesticus, άψητα

308,2

0

BR

(1) Ονοματολογία των χωρών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού
εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012,
σ. 7).».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/2045 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2018
για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6
× MON-ØØ81Ø-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 8239]
(Τα κείμενα στην ολλανδική και γαλλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3
και το άρθρο 23 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση 2007/701/ΕΚ της Επιτροπής (2) εγκρίνει τη διάθεση στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν,
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς NK603 × MON 810 (εφεξής
«αραβόσιτος NK603 × MON 810»). Το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης αυτής καλύπτει επίσης τη διάθεση στην αγορά
άλλων προϊόντων εκτός των τροφίμων και των ζωοτροφών που περιέχουν ή αποτελούνται από αραβόσιτο NK603 ×
MON 810, για τις ίδιες χρήσεις όπως οποιουδήποτε άλλου αραβόσιτου, εκτός της καλλιέργειας.

(2)

Στις 20 Οκτωβρίου 2016 η Monsanto Europe NV/S.A. υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 11 και
το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για την ανανέωση της εν λόγω έγκρισης.

(3)

Στις 26 Φεβρουαρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») εξέδωσε θετική γνώμη (3)
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
αίτηση ανανέωσης δεν περιείχε στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη νέων κινδύνων, τροποποιημένη έκθεση ή νέες επιστη
μονικές αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πορίσματα της αρχικής εκτίμησης κινδύνου για τον αραβόσιτο
NK603 × MON 810, που εγκρίθηκαν από την Αρχή το 2005 (4).

(4)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 26 Φεβρουαρίου 2018, η Αρχή εξέτασε όλα τα ερωτήματα και τις ανησυχίες που
διατύπωσαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τις αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6
παράγραφος 4 και το άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

(5)

Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το οποίο
συνίσταται σε γενικό σχέδιο επιτήρησης που υποβλήθηκε από τον αιτούντα, συνάδει με τις προβλεπόμενες χρήσεις των
προϊόντων.

(6)

Με βάση τα ανωτέρω, η έγκριση της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και συστατικών τροφίμων που περιέχουν,
αποτελούνται ή παράγονται από αραβόσιτο NK603 × MON 810, ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή
παράγονται από αραβόσιτο NK603 × MON 810 και προϊόντων εκτός των τροφίμων και των ζωοτροφών που περιέχουν
ή αποτελούνται από αραβόσιτο NK603 × MON 810 για τις ίδιες χρήσεις όπως οποιουδήποτε άλλου αραβόσιτου, εκτός
της καλλιέργειας, θα πρέπει να ανανεωθεί.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) Απόφαση 2007/701/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2007 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν,
αποτελούνται από ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6)
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 285 της 31.10.2007, σ. 37).
(3) Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize NK603 × MON 810 for renewal of authorisation under Regulation
(EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-007) [Επιστημονική γνώμη για την αξιολόγηση του γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου
NK603 × MON 810 για ανανέωση της έγκρισης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 (αίτηση EFSA-GMO-RX-007)]. EFSA Journal
2018·16(2):5163.
4
( ) Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς σχετικά με την αίτηση (αριθ. αναφοράς EFSA-GMO-UK2004-01) για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × MON 810, για χρήση σε
τρόφιμα και ζωοτροφές, από τη Monsanto, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. EFSA Journal (2005) 309, 1-22.
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(7)

Στο πλαίσιο της αρχικής έγκρισης του αραβοσίτου NK603 × MON 810 έχει διατεθεί μοναδικός αναγνωριστικός
κωδικός για τον αραβόσιτο NK603 × MON 810, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 65/2004 της Επιτροπής (1).
Αυτός ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός θα πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται.

(8)

Βάσει της γνώμης της Αρχής, φαίνεται ότι δεν χρειάζονται ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης, πέραν εκείνων που
προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003,
καθώς και στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (2), για τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί ότι η χρήση
των προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από αραβόσιτο NK603 × MON 810 θα παραμείνει εντός των ορίων της
έγκρισης που χορηγείται με την παρούσα απόφαση, η επισήμανση αυτών των προϊόντων, εξαιρουμένων των τροφίμων
που προορίζονται για διατροφικές χρήσεις, θα πρέπει να περιέχει σαφή ένδειξη ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν
προορίζονται για καλλιέργεια.

(9)

Για να υπάρχει εικόνα της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που ορίζονται στο σχέδιο παρακο
λούθησης όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις,
με βάση τις απαιτήσεις για τα τυποποιημένα έντυπα υποβολής που ορίζονται στην απόφαση 2009/770/ΕΚ της
Επιτροπής (3).

(10)

Η γνωμοδότηση της Αρχής δεν δικαιολογεί την επιβολή ειδικών όρων ή περιορισμών για τη διάθεση στην αγορά και/ή
τη χρήση και τον χειρισμό των τροφίμων και ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων παρακολούθησης μετά
τη διάθεση στην αγορά για τη χρήση για ανθρώπινη και ζωική κατανάλωση.

(11)

Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν την έγκριση των προϊόντων θα πρέπει να καταχωριστεί στο κοινοτικό μητρώο
των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

(12)

Η παρούσα απόφαση πρέπει να κοινοποιηθεί μέσω του Οργανισμού Ελέγχου της Βιοασφάλειας στα μέρη που προσυπο
γράφουν το πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια, το οποίο προσαρτάται στη σύμβαση για τη βιολογική
ποικιλότητα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1946/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(13)

Η μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε
από τον πρόεδρό της. Η έκδοση της παρούσας εκτελεστικής πράξης κρίθηκε αναγκαία και ο πρόεδρος την υπέβαλε στην
επιτροπή προσφυγών για περαιτέρω συζήτηση. Η επιτροπή προσφυγών δεν διατύπωσε γνώμη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Γενετικώς τροποποιημένος οργανισμός και αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός
Στον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο (Zea mays L.) NK603 × MON 810 που παράγεται από διασταυρώσεις μεταξύ
αραβοσίτων που περιέχουν τις γενετικές τροποποιήσεις MONØØ6Ø3-6 και MON-ØØ81Ø-6, όπως ορίζεται στο στοιχείο β)
του παραρτήματος της παρούσας απόφασης, αποδίδεται ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός MON-ØØ6Ø3-6 × MONØØ81Ø-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 65/2004.
Άρθρο 2
Ανανέωση της έγκρισης
Η έγκριση της διάθεσης των ακόλουθων προϊόντων στην αγορά ανανεώνεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην
παρούσα απόφαση:
α) τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από αραβόσιτο NK603 × MON 810·
β) ζωοτροφές που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από αραβόσιτο NK603 × MON 810·
γ) προϊόντα, εκτός των τροφίμων και των ζωοτροφών, που περιέχουν ή αποτελούνται από αραβόσιτο NK603 × MON 810 για
τις ίδιες χρήσεις, όπως οποιουδήποτε άλλου αραβόσιτου, εκτός της καλλιέργειας.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 65/2004 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2004, για την καθιέρωση συστήματος σχηματισμού και απόδοσης αποκλει
στικών αναγνωριστικών κωδικών για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΕΕ L 10 της 16.1.2004, σ. 5).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την ιχνηλασι
μότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 24).
(3) Απόφαση 2009/770/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2009, για καθορισμό τυποποιημένων εντύπων για την υποβολή των αποτελε
σμάτων της παρακολούθησης της σκόπιμης ελευθέρωσης γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον, σύμφωνα με την οδηγία
2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 21.10.2009, σ. 9).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1946/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για τις διασυνοριακές
διακινήσεις γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΕΕ L 287 της 5.11.2003, σ. 1).
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Άρθρο 3
Επισήμανση
1.
Για τους σκοπούς των απαιτήσεων επισήμανσης που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και στο άρθρο 25
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003,
η «ονομασία του οργανισμού» είναι «αραβόσιτος».
2.
Η φράση «δεν προορίζεται για καλλιέργεια» αναγράφεται στην επισήμανση και στα συνοδευτικά έγγραφα των προϊόντων
που περιέχουν ή αποτελούνται από αραβόσιτο NK603 × MON 810, με εξαίρεση τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων.
Άρθρο 4
Μέθοδος ανίχνευσης
Για την ανίχνευση του αραβοσίτου NK603 × MON 810 εφαρμόζεται η μέθοδος που ορίζεται στο στοιχείο δ) του
παραρτήματος.
Άρθρο 5
Σχέδιο παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
1.
Ο κάτοχος της έγκρισης εξασφαλίζει την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδίου παρακολούθησης για τις περιβαλλο
ντικές επιπτώσεις, όπως ορίζεται στο στοιχείο η) του παραρτήματος.
2.
Ο κάτοχος έγκρισης υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των
δραστηριοτήτων που ορίζονται στο σχέδιο παρακολούθησης, σύμφωνα με το μορφότυπο που ορίζεται στην απόφαση
2009/770/ΕΚ.
Άρθρο 6
Κοινοτικό μητρώο
Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης καταχωρίζονται στο κοινοτικό μητρώο των
γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.
Άρθρο 7
Κάτοχος της έγκρισης
Ο κάτοχος της έγκρισης είναι η εταιρεία Monsanto Company, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εκπροσωπούμενη από την
Monsanto Europe SA/N.V., Βέλγιο.
Άρθρο 8
Διάρκεια ισχύος
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία κοινοποίησής της.
Άρθρο 9
Αποδέκτης
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Monsanto Europe SA/N.V., Scheldelaan 460, 2040 Αμβέρσα, Βέλγιο.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018.
Για την Επιτροπή
Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

α) Αιτών και κάτοχος έγκρισης:
Επωνυμία: Monsanto Company
Διεύθυνση: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Η οποία εκπροσωπείται από τη Monsanto Europe SA/N.V., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Αμβέρσα, Βέλγιο
β) Ονομασία και χαρακτηριστικά των προϊόντων:
(1) τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από αραβόσιτο MON-ØØ6Ø3-6 ×
MON-ØØ81Ø-6·
(2) ζωοτροφές που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από αραβόσιτο MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6·
(3) προϊόντα, εκτός των τροφίμων και των ζωοτροφών, που περιέχουν ή αποτελούνται από αραβόσιτο MON-ØØ6Ø3-6 ×
MON-ØØ81Ø-6 για τις ίδιες χρήσεις όπως οποιοσδήποτε άλλος αραβόσιτος, εκτός της καλλιέργειας.
Ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 εκφράζει την πρωτεΐνη CP4 EPSPS, που
προσδίδει ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα γλυφοσάτης, και την πρωτεΐνη Cry1Αb, που παρέχει προστασία από ορισμένα
βλαβερά λεπιδόπτερα έντομα (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.).
γ) Επισήμανση:
(1) Για τους σκοπούς των απαιτήσεων επισήμανσης που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και στο άρθρο 25
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1830/2003, η «ονομασία του οργανισμού» είναι «αραβόσιτος».
(2) Η φράση «δεν προορίζεται για καλλιέργεια» αναγράφεται στην επισήμανση και στα συνοδευτικά έγγραφα των προϊόντων
που περιέχουν ή αποτελούνται από αραβόσιτο MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6, με εξαίρεση τα τρόφιμα και τα
συστατικά τροφίμων.
δ) Μέθοδος ανίχνευσης:
(1) Ποσοτικοποιημένη εξειδικευμένη μέθοδος πραγματικού χρόνου που βασίζεται στην PCR (αλυσιδωτή αντίδραση
πολυμεράσης) για τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON-ØØ6Ø3-6 και τον αραβόσιτο MON-ØØ81Ø-6 με
επικύρωση στον αραβόσιτο MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6.
(2) Επικυρωμένη από το ενωσιακό εργαστήριο αναφοράς που ιδρύθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και
δημοσιευμένη στη διεύθυνση http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx
(3) Υλικό αναφοράς: ERM®-BF413 (για τον αραβόσιτο MON-ØØ81Ø-6) και ERM®-BF415 (για τον αραβόσιτο MONØØ6Ø3-6) που διατίθενται μέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση
https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/
ε) Αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός:
MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6
στ) Απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα II του πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια
που επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα:
[Οργανισμός ελέγχου της βιοασφάλειας, αριθ. εγγραφής: δημοσιεύεται στο κοινοτικό μητρώο γενετικώς τροποποιημένων
τροφίμων και ζωοτροφών μετά την κοινοποίηση].
ζ) Όροι ή περιορισμοί σχετικά με τη διάθεση στην αγορά, τη χρήση ή τον χειρισμό των προϊόντων:
Άνευ αντικειμένου.
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η) Σχέδιο παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων:
Σχέδιο παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
[Σύνδεσμος: σχέδιο δημοσιευμένο στο κοινοτικό μητρώο γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών]
θ) Απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά για να χρησιμοποιηθεί το τρόφιμο για κατανάλωση
από τον άνθρωπο:
Άνευ αντικειμένου.
Σημείωση: Οι σύνδεσμοι προς τα σχετικά έγγραφα ενδέχεται να χρειάζονται τροποποίηση με την πάροδο του χρόνου. Οι
τροποποιήσεις αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της επικαιροποίησης του μητρώου των γενετικώς τροποποιημένων
τροφίμων και ζωοτροφών.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/2046 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2018
για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από
γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 και
γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON
87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122, και για την κατάργηση της απόφασης
2011/366/ΕΕ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 8238]
(Τα κείμενα στην ολλανδική και γαλλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές (1), και ιδίως
το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 26 Νοεμβρίου 2013 η Monsanto Europe SA/N.V. υπέβαλε αίτηση, εξ ονόματος της Monsanto Company,
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων,
συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο
αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 («η αίτηση») στην αρμόδια εθνική αρχή
του Βελγίου. Η αίτηση αφορούσε επίσης τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από
γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 και
προορίζονται για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, εξαιρουμένης της καλλιέργειας.

(2)

Επιπροσθέτως, η αίτηση κάλυπτε τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από
εικοσιπέντε επιμέρους συνδυασμούς των μονών συμβάντων μετασχηματισμού που συνθέτουν τον αραβόσιτο MON
87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122. Δώδεκα από αυτούς τους επιμέρους συνδυασμούς έχουν
ήδη εγκριθεί: ο 1507 × 59122 εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1110 της Επιτροπής (2)· ο MON
89034 × MON 88017 εγκρίθηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2011/366/ΕΕ της Επιτροπής (3)· ο MON 87427 × MON
89034 εγκρίθηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2018/1111 της Επιτροπής (4)· και οι MON 89034 × 1507 × MON 88017 ×
59122, MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 89034 × 1507 × 59122, MON 89034 × MON 88017 ×
59122, 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507, MON 89034 × 59122, 1507 × MON 88017,
MON 88017 × 59122 εγκρίθηκαν με την εκτελεστική απόφαση 2013/650/ΕΕ της Επιτροπής (5).

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1110 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2018, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που
περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 και γενετικώς
τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα 1507, 59122, MON 810 και NK603, και για την
κατάργηση των αποφάσεων 2009/815/ΕΚ, 2010/428/ΕΕ και 2010/432/ΕΕ (ΕΕ L 203 της 10.8.2018, σ. 13).
(3) Απόφαση 2011/366/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2011, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν,
αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3)
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 163 της 23.6.2011, σ. 55).
(4) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1111 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2018, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που
περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 ×
MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο από τα συμβάντα MON 87427, MON
89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ (ΕΕ L 203 της 10.8.2018, σ. 20).
(5) Εκτελεστική απόφαση 2013/650/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2013, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που
περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο (ΓΤ) αραβόσιτο της σειράς MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122
(MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), τεσσάρων σχετικών ΓΤ αραβοσίτων που συνδυάζουν τρεις
διαφορετικές επιμέρους γενετικές τροποποιήσεις (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø173), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) και
τεσσάρων σχετικών ΓΤ αραβοσίτων που συνδυάζουν δύο διαφορετικές επιμέρους γενετικές τροποποιήσεις (MON89034 × 1507 (MON89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 302 της 13.11.2013, σ. 47).
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(3)

Η Monsanto Europe S.A./N.V., κάτοχος της έγκρισης ενός από τους δώδεκα επιμέρους συνδυασμούς που έχουν ήδη
εγκριθεί, του επιμέρους συνδυασμού MON 89034 × MON 88017, ζήτησε από την Επιτροπή να καταργηθεί η
απόφαση 2011/366/ΕΕ και να ενσωματωθεί στο αντικείμενο της παρούσας απόφασης.

(4)

Η παρούσα απόφαση καλύπτει δεκατέσσερις επιμέρους συνδυασμούς: τέσσερις επιμέρους συνδυασμούς τεσσάρων
συμβάντων (MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122,
MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122 και MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122)· έξι
επιμέρους συνδυασμούς τριών συμβάντων (MON 87427 × MON 89034 × 1507, MON 87427 × MON 89034 ×
MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 59122, MON 87427 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × 1507
× 59122 και MON 87427 × MON 88017 × 59122)· και τέσσερις επιμέρους συνδυασμούς δύο συμβάντων (MON
87427 × 1507, MON 87427 × MON 88017, MON 87427 × 59122 και MON 89034 × MON 88017).

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η
αίτηση περιείχε πληροφορίες και συμπεράσματα σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις
αρχές του παραρτήματος II της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), καθώς και
τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των παραρτημάτων III και IV της εν λόγω οδηγίας. Η αίτηση περιλάμβανε
επίσης σχέδιο παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας
2001/18/ΕΚ.

(6)

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») εξέδωσε θετική γνώμη
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 (2). Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο
γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 είναι εξίσου
ασφαλής και θρεπτικός με τον αντίστοιχο μη γενετικώς τροποποιημένο με τον οποίο έγινε σύγκριση και με τις μη
γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες αναφοράς που δοκιμάστηκαν στο πλαίσιο του αντικειμένου της αίτησης. Δεν
διαπιστώθηκαν νέα προβλήματα ασφάλειας για τους προηγουμένως αξιολογηθέντες επιμέρους συνδυασμούς και,
συνεπώς, εξακολουθούν να ισχύουν τα προηγούμενα συμπεράσματα για τους εν λόγω επιμέρους συνδυασμούς. Όσον
αφορά τους υπόλοιπους επιμέρους συνδυασμούς, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αναμένεται να είναι εξίσου
ασφαλείς με τα μονά συμβάντα μετασχηματισμού MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122, τους
προηγουμένως αξιολογηθέντες επιμέρους συνδυασμούς και τον αραβόσιτο από σώρευση πέντε συμβάντων MON 87427
× MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122.

(7)

Στη γνώμη της, η Αρχή εξέτασε τα συγκεκριμένα ερωτήματα και τις ανησυχίες που διατύπωσαν τα κράτη μέλη στο
πλαίσιο της διαβούλευσης με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 και το άρθρο 18
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

(8)

Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπέβαλε
ο αιτών, το οποίο συνίσταται σε γενικό σχέδιο επιτήρησης, συνάδει με τις προβλεπόμενες χρήσεις των προϊόντων.
Ωστόσο, το σχέδιο παρακολούθησης αναθεωρήθηκε από την Επιτροπή, όπως συνέστησε η Αρχή, για να καλύψει επίσης
τους επιμέρους συνδυασμούς που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση.

(9)

Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό, θα πρέπει να εγκριθεί η διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή
παράγονται από τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 ×
59122 και τους δεκατέσσερις επιμέρους συνδυασμούς που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 4 και παρατίθενται
στην αίτηση.

(10)

Για λόγους απλούστευσης, θα πρέπει να καταργηθεί η απόφαση 2011/366/ΕΕ.

(11)

Θα πρέπει να αποδοθεί αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός σε κάθε γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό που
εμπίπτει στην παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 65/2004 της Επιτροπής (3). Ο αποκλειστικός
αναγνωριστικός κωδικός που αποδόθηκε με την απόφαση 2011/366/ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται.

(12)

Βάσει της γνώμης της Αρχής, φαίνεται ότι δεν χρειάζονται ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης, πέραν εκείνων που
προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003,
καθώς και στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (4), για τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί ότι η χρήση
των εν λόγω προϊόντων θα παραμείνει εντός των ορίων της έγκρισης που χορηγείται με την παρούσα απόφαση, η
επισήμανση των εν λόγω προϊόντων, εξαιρουμένων των τροφίμων, θα πρέπει να περιέχει σαφή ένδειξη ότι τα εν λόγω
προϊόντα δεν προορίζονται για καλλιέργεια.

(1) Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς
τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1).
(2) Ειδική ομάδα ΓΤΟ της ΕFSA (ομάδα της ΕFSΑ για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς), 2017. Επιστημονική γνώμη σχετικά με την
αίτηση EFSA-GMO-BE-2013-118 για έγκριση του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON
88017 × 59122 και επιμέρους συνδυασμών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και
επεξεργασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από τη Monsanto Company. EFSA Journal 2017·15(8):4921, 32 σελίδες.
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 65/2004 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2004, για την καθιέρωση συστήματος σχηματισμού και απόδοσης αποκλει
στικών αναγνωριστικών κωδικών για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΕΕ L 10 της 16.1.2004, σ. 5).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την ιχνηλασι
μότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 24).
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(13)

Ο κάτοχος έγκρισης πρέπει να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων
που ορίζονται στο σχέδιο παρακολούθησης όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα αποτελέσματα αυτά θα
πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις, όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα για την υποβολή των αποτελε
σμάτων, οι οποίες ορίζονται στην απόφαση 2009/770/ΕΚ της Επιτροπής (1).

(14)

Η γνώμη της Αρχής δεν δικαιολογεί την επιβολή ειδικών όρων ή περιορισμών για τη διάθεση στην αγορά και/ή ειδικών
όρων ή περιορισμών για τη χρήση και τον χειρισμό, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη
διάθεση στην αγορά ως προς την κατανάλωση του τροφίμου και της ζωοτροφής, ή ειδικών όρων για την προστασία
ιδιαίτερων οικοσυστημάτων/περιβάλλοντος και/ή γεωγραφικών περιοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5
στοιχείο ε) και στο άρθρο 18 παράγραφος 5 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

(15)

Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν την έγκριση των προϊόντων θα πρέπει να καταχωριστεί στο κοινοτικό μητρώο
των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

(16)

Η παρούσα απόφαση πρέπει να κοινοποιηθεί μέσω του Οργανισμού Ελέγχου της Βιοασφάλειας στα μέρη που προσυπο
γράφουν το πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια, το οποίο προσαρτάται στη σύμβαση για τη βιολογική
ποικιλότητα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1946/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(17)

Η μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε
από τον πρόεδρό της. Η έκδοση της παρούσας εκτελεστικής πράξης κρίθηκε αναγκαία και ο πρόεδρος την υπέβαλε στην
επιτροπή προσφυγών για περαιτέρω συζήτηση. Η επιτροπή προσφυγών δεν διατύπωσε γνώμη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί και αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί
Οι ακόλουθοι αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί αποδίδονται στον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο, όπως αυτός
καθορίζεται στο στοιχείο β) του παραρτήματος της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 65/2004:
α) ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 ×
DAS-59122-7 για τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON
88017 × 59122·
β) ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 για τον
γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017·
γ) ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 για τον
γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122·
δ) ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 για τον
γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122·
ε) ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 για τον
γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122·
στ) ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 για τον γενετικώς
τροποποιημένο αραβόσιτο (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507·
ζ) ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 για τον γενετικώς
τροποποιημένο αραβόσιτο (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017·
η) ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 για τον γενετικώς
τροποποιημένο αραβόσιτο (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 59122·
θ) ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 για τον γενετικώς
τροποποιημένο αραβόσιτο (Zea mays L.) MON 87427 × MON 1507 × MON 88017·
ι)

ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 για τον γενετικώς
τροποποιημένο αραβόσιτο (Zea mays L.) MON 87427 × MON 1507 × 59122·

(1) Απόφαση 2009/770/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2009, για καθορισμό τυποποιημένων εντύπων για την υποβολή των αποτελε
σμάτων της παρακολούθησης της σκόπιμης ελευθέρωσης γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον, σύμφωνα με την οδηγία
2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 21.10.2009, σ. 9).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1946/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για τις διασυνοριακές
διακινήσεις γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΕΕ L 287 της 5.11.2003, σ. 1).
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ια) ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 για τον γενετικώς
τροποποιημένο αραβόσιτο (Zea mays L.) MON 87427 × MON 88017 × 59122·
ιβ) ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 για τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο
(Zea mays L.) 87427 × MON 1507·
ιγ) ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 για τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο
(Zea mays L.) MON 87427 × MON 88017·
ιδ) ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός MON-87427-7 × DAS-59122-7 για τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο
(Zea mays L.) 87427 × MON 59122·
ιε) ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 για τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο
(Zea mays L.) MON 89034 × MON 88017.

Άρθρο 2
Έγκριση
Για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 2 και του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση εγκρίνονται τα ακόλουθα προϊόντα:
α) τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο
που αναφέρεται στο άρθρο 1·
β) ζωοτροφές που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που αναφέρεται στο
άρθρο 1·
γ) γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που αναφέρεται στο άρθρο 1, σε προϊόντα που τον περιέχουν ή αποτελούνται από
αυτόν, για κάθε χρήση εκτός των αναφερόμενων στα στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση την καλλιέργεια.

Άρθρο 3
Επισήμανση
1.
Για τους σκοπούς των απαιτήσεων επισήμανσης που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και στο άρθρο 25
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, καθώς και στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1830/2003, η «ονομασία του οργανισμού» είναι «αραβόσιτος».
2.
Η φράση «δεν προορίζεται για καλλιέργεια» αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος και στα έγγραφα που συνοδεύουν τα
προϊόντα που περιέχουν ή αποτελούνται από τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που αναφέρεται στο άρθρο 1, με
εξαίρεση τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων.

Άρθρο 4
Μέθοδος ανίχνευσης
Για την ανίχνευση του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου που αναφέρεται στο άρθρο 1 χρησιμοποιείται η μέθοδος που
καθορίζεται στο στοιχείο δ) του παραρτήματος.

Άρθρο 5
Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
1.
Ο κάτοχος της έγκρισης εξασφαλίζει την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδίου παρακολούθησης για τις περιβαλλο
ντικές επιπτώσεις, όπως ορίζεται στο στοιχείο η) του παραρτήματος.
2.
Ο κάτοχος της έγκρισης υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των
δραστηριοτήτων που ορίζονται στο σχέδιο παρακολούθησης, σύμφωνα με την απόφαση 2009/770/ΕΚ.
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Άρθρο 6
Κοινοτικό μητρώο
Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης καταχωρίζονται στο κοινοτικό μητρώο των
γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1829/2003.
Άρθρο 7
Κάτοχος της έγκρισης
Ο κάτοχος της έγκρισης είναι η Monsanto Company, Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία εκπροσωπείται από τη Monsanto Europe
SA/N.V., Βέλγιο.
Άρθρο 8
Κατάργηση
Η απόφαση 2011/366/ΕΕ καταργείται.
Άρθρο 9
Διάρκεια ισχύος
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία κοινοποίησής της.
Άρθρο 10
Αποδέκτης
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Monsanto Europe SA/N.V., Scheldelaan 460, 2040 Αμβέρσα, Βέλγιο.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018.
Για την Επιτροπή
Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

α) Αιτών και κάτοχος έγκρισης:
Επωνυμία: Monsanto Company
Διεύθυνση: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, ΗΠΑ
Η οποία εκπροσωπείται από τη Monsanto Europe SA/N.V., Scheldelaan 460, 2040 Αμβέρσα, Βέλγιο.
β) Ονομασία και χαρακτηριστικά των προϊόντων:
1) τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο
(Zea mays L.), όπως προσδιορίζονται στο στοιχείο ε)·
2) ζωοτροφές που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο (Zea mays L.), όπως
προσδιορίζονται στο στοιχείο ε)·
3) γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος (Zea mays L.) που αναφέρεται στο στοιχείο ε), σε προϊόντα που τον περιέχουν ή
αποτελούνται από αυτόν, για κάθε χρήση εκτός των αναφερομένων στα σημεία 1 και 2, με εξαίρεση την καλλιέργεια.
Ο αραβόσιτος MON-87427-7 εκφράζει την πρωτεΐνη CP4 EPSPS, που προσδίδει αντοχή σε ζιζανιοκτόνα που περιέχουν
γλυφοσάτη.
Ο αραβόσιτος MON-89Ø34-3 εκφράζει τις πρωτεΐνες Cry1A.105 και Cry2Ab2, που παρέχουν προστασία από ορισμένα
επιβλαβή λεπιδόπτερα.
Ο αραβόσιτος DAS-Ø15Ø7-1 εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1F, που παρέχει προστασία από ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα,
και την πρωτεΐνη PAT, που προσδίδει αντοχή σε ζιζανιοκτόνα με βάση το γλυφοσινικό αμμώνιο.
Ο αραβόσιτος MON-88Ø17-3 εκφράζει μια τροποποιημένη πρωτεΐνη Cry3Bb1, που προσφέρει προστασία από ορισμένα
επιβλαβή κολεόπτερα, και την πρωτεΐνη CP4 EPSPS, που προσδίδει αντοχή σε ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη.
Ο αραβόσιτος DAS-59122-7 εκφράζει τις πρωτεΐνες Cry34Ab1 και Cry35Ab1, που παρέχουν προστασία από ορισμένα
επιβλαβή κολεόπτερα, και την πρωτεΐνη PAT, που προσδίδει αντοχή σε ζιζανιοκτόνα με βάση το γλυφοσινικό αμμώνιο.
γ) Επισήμανση:
1) Για τους σκοπούς των απαιτήσεων επισήμανσης που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και στο άρθρο 25
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, καθώς και στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1830/2003, η «ονομασία του οργανισμού» είναι «αραβόσιτος»·
2) Η φράση «δεν προορίζεται για καλλιέργεια» αναγράφεται στην ετικέτα και στα συνοδευτικά έγγραφα των προϊόντων που
περιέχουν ή αποτελούνται από τον αραβόσιτο που προσδιορίζεται στο στοιχείο ε), με εξαίρεση τα τρόφιμα και τα
συστατικά τροφίμων.
δ) Μέθοδος ανίχνευσης:
1) Οι ποσοτικές, ειδικές για συγκεκριμένα συμβάντα μέθοδοι PCR για την ανίχνευση του αραβοσίτου MON 87427 ×
MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 είναι οι μέθοδοι που έχουν επικυρωθεί για τα συμβάντα γενετικώς
τροποποιημένου αραβοσίτου MON-87427-7, MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1, MON-88Ø17-3 και DAS-59122-7.
2) Επικυρωμένη από το εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ που καθορίστηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και
δημοσιευμένη στη διεύθυνση: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx·
3) Υλικό αναφοράς: ERM®-BF418 (για τον DAS-Ø15Ø7-1) και ERM®-BF424 (για τον DAS-59122-7) διατίθεται μέσω
του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/jrc/en/referencematerials/catalogue/, και AOCS 0512-A (για τον MON-87427-7), AOCS 0906-E (για τον MON-89Ø34-3) και
AOCS 0406-D (για τον MON-88Ø17-3) διατίθενται μέσω της American Oil Chemists Society στη διεύθυνση
https://www.aocs.org/crm#maize.
ε) Αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί:
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7·
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3·
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7·
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MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7·
MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7·
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1·
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3·
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7·
MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3·
MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7·
MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7·
MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1·
MON-87427-7 × MON-88Ø17-3·
MON-87427-7 × DAS-59122-7·
MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3·
στ) Απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα II του πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια
που επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα:
[Οργανισμός ελέγχου της βιοασφάλειας, αριθ. εγγραφής: δημοσιεύεται στο κοινοτικό μητρώο γενετικώς τροποποιημένων
τροφίμων και ζωοτροφών μετά την κοινοποίηση].
ζ) Όροι ή περιορισμοί σχετικά με τη διάθεση στην αγορά, τη χρήση ή τον χειρισμό των προϊόντων:
Άνευ αντικειμένου.
η) Σχέδιο παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων:
Σχέδιο παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
[Σύνδεσμος: σχέδιο δημοσιευμένο στο κοινοτικό μητρώο γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών]
θ) Απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά για τη χρήση του τροφίμου για κατανάλωση από τον
άνθρωπο
Άνευ αντικειμένου.
Σημείωση: Οι σύνδεσμοι προς τα σχετικά έγγραφα ενδέχεται να χρειάζονται τροποποίηση με την πάροδο του χρόνου. Οι
τροποποιήσεις αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της επικαιροποίησης του κοινοτικού μητρώου των γενετικώς
τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/2047 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Δεκεμβρίου 2018
σχετικά με την ισοδυναμία του νομικού και εποπτικού πλαισίου που εφαρμόζεται στα χρηματιστήρια
αξιών στην Ελβετία, σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (1), και ιδίως το
άρθρο 25 παράγραφος 4 στοιχείο α),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (2) απαιτεί από μια επιχείρηση επενδύσεων να εξασφαλίζει ότι οι συναλλαγές, τις οποίες αναλαμβάνει να
καταρτίσει σε μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε
τόπο διαπραγμάτευσης, καταρτίζονται σε ρυθμιζόμενες αγορές, πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή
συστηματικούς εσωτερικοποιητές ή σε τόπους διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας που έχουν αξιολογηθεί από την Επιτροπή
ως ισοδύναμοι σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(2)

Το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ορίζει ότι η υποχρέωση διαπραγμάτευσης αφορά
μόνο μετοχές. Η υποχρέωση διαπραγμάτευσης δεν περιλαμβάνει άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως πιστοποιητικά
αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα.

(3)

Σκοπός της διαδικασίας ισοδυναμίας για τόπους διαπραγμάτευσης εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες, που ορίζεται στο
άρθρο 25 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, είναι να επιτραπεί στις επιχειρήσεις επενδύσεων να
πραγματοποιούν συναλλαγές σε μετοχές που υπόκεινται σε υποχρέωση διαπραγμάτευσης στην Ένωση σε τόπους
διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών οι οποίοι αναγνωρίζονται ως ισοδύναμοι. Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής
κράτους μέλους, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον το νομικό και εποπτικό πλαίσιο μιας τρίτης χώρας
εγγυάται ότι ένας τόπος διαπραγμάτευσης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην εν λόγω τρίτη χώρα συμμορφώνεται
προς νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), από τον τίτλο III της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
από τον τίτλο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και από την οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), και υπόκεινται σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή τους στην εν λόγω τρίτη
χώρα. Αυτό θα πρέπει να συνεκτιμάται σε συνάρτηση με τους στόχους της εν λόγω πράξης, ιδίως δε με τη συνεισφορά
της στη δημιουργία και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, στην ακεραιότητα της αγοράς, την προστασία των επενδυτών
και, εν τέλει, εξίσου σημαντικό, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Στις 30 Ιουλίου 2018, η γερμανική αρχή χρηματο
πιστωτικής εποπτείας ζήτησε να ανανεώσει η Επιτροπή την αξιολόγηση του ελβετικού νομικού και εποπτικού πλαισίου
και να εκδώσει απόφαση ισοδυναμίας για τα ελβετικά χρηματιστήρια.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4 στοιχείο α) τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, το νομικό και εποπτικό
πλαίσιο τρίτης χώρας μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο όταν πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) οι
αγορές υπόκεινται σε αδειοδότηση και αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή της τήρησης των υποχρεώσεων σε συνεχή
βάση, β) διαθέτουν σαφείς και διαφανείς κανόνες εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση έτσι ώστε αυτές οι
κινητές αξίες να αποτελούν αντικείμενο δίκαιης, ομαλής και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης και να είναι ελεύθερα
διαπραγματεύσιμες, γ) οι εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων υπόκεινται σε υποχρεώσεις περιοδικής και συνεχούς
πληροφόρησης που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, και δ) η διαφάνεια και ακεραιότητα της
αγοράς διασφαλίζονται μέσω της αποτροπής της κατάχρησης αγοράς υπό τη μορφή εκμετάλλευσης εμπιστευτικών
πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς.

(1) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς
(κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1).
4
( ) Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων
διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη
αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38).
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(5)

Σκοπός αυτής της αξιολόγησης ισοδυναμίας είναι να αξιολογηθεί, μεταξύ άλλων, κατά πόσον οι νομικά δεσμευτικές
απαιτήσεις που είναι εφαρμοστέες στα ελβετικά χρηματιστήρια αξιών τα οποία είναι εγκατεστημένα και εγγεγραμμένα
εκεί και τελούν υπό την εποπτεία της ελβετικής επιτροπής κεφαλαιαγοράς («FINMA») είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις
που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, από τον τίτλο III της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, από τον τίτλο II
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και από την οδηγία 2004/109/ΕΚ, και κατά πόσον υπόκεινται σε αποτελεσματική
εποπτεία και επιβολή τους στην εν λόγω τρίτη χώρα.

(6)

Το άρθρο 26(b) του ομοσπονδιακού νόμου για τις υποδομές των χρηματιστηριακών αγορών και τη συμπεριφορά της
αγοράς στη διαπραγμάτευση κινητών αξιών και παραγώγων προϊόντων («νόμος για τις υποδομές των χρηματαγορών»,
«FMIA») ορίζει το χρηματιστήριο αξιών ως οργανισμό για πολυμερή διαπραγμάτευση κινητών αξιών στον οποίο είναι
εισηγμένες οι κινητές αξίες, με σκοπό την ταυτόχρονη ανταλλαγή προσφορών ανάμεσα σε πολλούς συμμετέχοντες και τη
σύναψη συμβάσεων βάσει κανόνων χωρίς διακρίσεις. Ένα χρηματιστήριο αξιών δεν έχει διακριτική ευχέρεια ως προς τον
τρόπο εκτέλεσης των συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να συναλλάσσεται για ίδιο λογαριασμό ούτε να συμμετέχει σε
αντιστοιχισμένη κύρια διαπραγμάτευση. Επιπλέον, ένα χρηματιστήριο αξιών πρέπει να παρέχει στους συμμετέχοντες
αμερόληπτη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις αγορές και τις υπηρεσίες του. Για τον σκοπό αυτό, ένα χρηματιστήριο
αξιών πρέπει να εφαρμόζει κανόνες που ορίζουν τα μέσα με τα οποία ένας διαπραγματευτής κινητών αξιών ή άλλα μέρη
εποπτευόμενα από τη FINMA, καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι από τη FINMA αλλοδαποί συμμετέχοντες, μπορούν να
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 παράγραφος 4 του FMIA, σε συνδυασμό με το
άρθρο 25 παράγραφος 1 του διατάγματος για τις υποδομές των χρηματιστηριακών αγορών και τη συμπεριφορά της
αγοράς στη διαπραγμάτευση κινητών αξιών και παραγώγων προϊόντων («διάταγμα για τις υποδομές των χρηματαγορών»,
«FMIO»), η FINMA επανεξετάζει και εγκρίνει κανονισμούς και τις τροποποιήσεις τους σχετικά με την αποδοχή, τις
υποχρεώσεις και τον αποκλεισμό συμμετεχόντων σε χρηματιστήριο αξιών. Ένα χρηματιστήριο αξιών πρέπει να αρνείται τη
συμμετοχή μέλους που δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τη FINMA και τη συμμετοχή μέλους που έχει κηρυχθεί
έκπτωτο κατά νόμο.

(7)

Για να διαπιστωθεί ότι οι νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις μιας τρίτης χώρας όσον αφορά τους τόπους διαπραγμάτευσης
που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε αυτήν είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ,
πρέπει να πληρούνται οι τέσσερις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 στοιχείο α) τέταρτο εδάφιο
της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(8)

Σύμφωνα με την πρώτη προϋπόθεση, οι τόποι διαπραγμάτευσης σε τρίτες χώρες πρέπει να υπόκεινται σε έγκριση και σε
αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή του νόμου σε συνεχή βάση.

(9)

Ένα χρηματιστήριο αξιών πρέπει να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τη FINMA πριν να επιτραπεί η έναρξη των
εργασιών του. Κατ' εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του FMIA, η FINMA χορηγεί άδεια λειτουργίας, εφόσον διαπιστώσει
ότι ικανοποιούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις και απαιτήσεις από την πλευρά της αιτούσας επιχείρησης. Οι απαιτήσεις
αδειοδότησης ορίζονται στον FMIA και τα συναφή διατάγματα, τα οποία έχουν ισχύ νόμου. Ο FMIA ορίζει ότι ένα
χρηματιστήριο αξιών πρέπει να εφαρμόζει διατάξεις για τον χειρισμό κάθε μορφή συμπεριφοράς και δραστηριότητας που
προτίθεται να ασκήσει ένας υποψήφιος. Βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 1 του FMIA, ένα χρηματιστήριο αξιών
καθορίζει, υπό την εποπτεία της FINMA, τον δικό του κανονιστικό και εποπτικό μηχανισμό που είναι κατάλληλος για τη
δραστηριότητά του. Με την έγκριση της FINMA, η αυτορρύθμιση του χρηματιστηρίου αξιών καθίσταται δεσμευτική και
εκτελεστή ρύθμιση. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του FMIA, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του FMIO,
ένας κατάλληλος κανονιστικός και εποπτικός μηχανισμός απαιτεί τη δημιουργία ενός οργάνου για την άσκηση
κανονιστικών καθηκόντων, ενός οργάνου εποπτείας των συναλλαγών, ενός οργάνου υπεύθυνου για την εισαγωγή κινητών
αξιών προς διαπραγμάτευση και ενός οργάνου προσφυγής. Τα εν λόγω όργανα πρέπει να είναι ανεξάρτητα από τη
διοίκηση του χρηματιστηρίου, τόσο σε οργανωτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο προσωπικού. Στο πλαίσιο της
αυτορρύθμισης και του εποπτικού μηχανισμού, το εκάστοτε υπεύθυνο όργανο παρακολουθεί και επιβάλλει τη
συμμόρφωση των συμμετεχόντων στο χρηματιστήριο προς τους κανόνες και κανονισμούς του χρηματιστηρίου αξιών.

(10)

Επιπλέον, βάσει του άρθρου 18 του FMIA, τα χρηματιστήρια αξιών οφείλουν να παρέχουν στους συμμετέχοντες και
τους ειδικούς διαπραγματευτές πρόσβαση χωρίς διακρίσεις. Η FINMA διασφαλίζει, τόσο κατά τη διαδικασία
αδειοδότησης όσο και σε συνεχή βάση, τη συμμόρφωση των κανόνων του χρηματιστηρίου προς αυτήν την απαίτηση (βλ.
άρθρα 3 έως 5 του εγχειριδίου κανόνων των χρηματιστηρίων SSX σε συνδυασμό με την οδηγία 1 των SSX και τα
άρθρα 3-5 του εγχειριδίου κανόνων του χρηματιστηρίου BX Swiss). Η άρνηση πρόσβασης επιτρέπεται μόνο για λόγους
ασφαλείας και επάρκειας και με την επιφύλαξη αυστηρού ελέγχου της αναλογικότητας (άρθρα 18 του FMIA και 17 του
FMIO). Οι αιτούντες στους οποίους απαγορεύεται η πρόσβαση μπορούν να προσφύγουν σε ανεξάρτητο συμβούλιο
προσφυγών (άρθρο 8 του εγχειριδίου κανόνων των χρηματιστηρίων SSX και άρθρο 15 του εγχειριδίου κανόνων του
χρηματιστηρίου BX Swiss). Η συμμόρφωση των χρηματιστηρίων προς τις απαιτήσεις του άρθρου 18 του FMIA και του
άρθρου 17 του FMIO υπόκειται στην εποπτεία της FINMA. Για την έκδοση κανόνων και των τροποποιήσεών τους
απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση της FINMA και η εφαρμογή τους μπορεί να ελέγχεται από το προσωπικό της
FINMA. Οι έλεγχοι, οι αιτήσεις πληροφοριών ή η λήψη διορθωτικών μέτρων διέπονται από τα άρθρα 24 και επόμενα
του ομοσπονδιακού νόμου για την ελβετική επιτροπή κεφαλαιαγοράς («νόμος για την επιτροπή κεφαλαιαγοράς»,
«FINMASA»)

(11)

Όσον αφορά την αποτελεσματική εποπτεία, ο FINMASA, ο ομοσπονδιακός νόμος για τα χρηματιστήρια αξιών και τη
διαπραγμάτευση κινητών αξιών («νόμος περί χρηματιστηρίων», «SESTA») και ο FMIA αποτελούν τα βασικά κείμενα
πρωτογενούς νομοθεσίας η οποία θεσπίζει ένα νομικά εκτελεστό καθεστώς για τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών στην
Ελβετία. Οι νόμοι FINMASA, SESTA και FMIA παρέχουν στη FINMA ευρεία εξουσία ως προς όλα τα ζητήματα του
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κλάδου των κινητών αξιών, μεταξύ άλλων την εξουσία να χορηγεί άδειες και να εποπτεύει τους διαπραγματευτές κινητών
αξιών, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και τα
συστήματα πληρωμών. Επίσης, ο FMIA και ο FMIO εντοπίζουν και απαγορεύουν ορισμένες μορφές συμπεριφοράς στις
αγορές και αναθέτουν στη FINMA πειθαρχικές εξουσίες επί των οντοτήτων που υπόκεινται σε ρύθμιση και των
συνδεόμενων με αυτές προσώπων. Το άρθρο 29 του FINMASA παρέχει στη FINMA καθολική πρόσβαση σε όλες τις
σχετικές πληροφορίες για κάθε εποπτευόμενο πρόσωπο και οντότητα, τις εταιρείες τους λογιστικού ελέγχου και τους
οικονομικούς τους ελεγκτές. Σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, πρωταρχικό καθήκον των χρηματιστηρίων αξιών είναι
να καθορίζουν τους κανόνες άσκησης της δραστηριότητας των συμμετεχόντων σε αυτά και να παρακολουθούν τους
τρόπους άσκησης της δραστηριότητας αυτών των συμμετεχόντων. Η FINMA παρακολουθεί απευθείας τους κανονισμούς
των χρηματιστηρίων αξιών για να εξασφαλίσει ότι είναι σύμφωνοι με το νομικό πλαίσιο. Όλοι οι κανονισμοί και τυχόν
τροποποιήσεις τους πρέπει να υποβάλλονται στη FINMA προς έγκριση (άρθρο 27 παράγραφος 4 του FMIA). Οι
διαδικασίες ερευνών της FINMA κινούνται είτε λόγω αναφορών στη FINMA για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας
από τα χρηματιστήρια είτε βάσει υποψιών της ίδιας της FINMA.
(12)

Αφού χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε χρηματιστήριο, η FINMA παρακολουθεί σε συνεχή βάση κατά πόσο το χρηματι
στήριο εξακολουθεί να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις σε σχέση με την αδειοδότηση (άρθρο 83 του
FMIA). Ένα χρηματιστήριο έχει νομική υποχρέωση να κοινοποιεί στη FINMA κάθε αλλαγή των συνθηκών βάσει των
οποίων του χορηγήθηκε η αρχική άδεια λειτουργίας ή έγκριση. Εάν οι αλλαγές είναι ουσιώδεις, το χρηματιστήριο πρέπει
να λάβει προηγουμένως άδεια ή έγκριση από τη FINMA για να συνεχίσει τη δραστηριότητά του (άρθρο 7 του FMIA).
Οι βασικές προϋποθέσεις είναι η συμμόρφωση προς τις οργανωτικές απαιτήσεις, η ύπαρξη και αποτελεσματικότητα του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η καταλληλότητα των συστημάτων ΤΠ και η ορθή επιχειρηματική πρακτική. Η
εποπτεία της FINMA εκτείνεται σε όλα τα όργανα του χρηματιστηρίου αξιών, περιλαμβανομένων των οργάνων εποπτείας
των συναλλαγών και επιβολής κυρώσεων. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 24, 24a του FINMASA, η FINMA μπορεί να
διενεργεί ελέγχους απευθείας, ή εμμέσως μέσω εξουσιοδοτημένων ελεγκτικών εταιρειών, τόσο επιτόπου όσο και εκτός
των εγκαταστάσεων του χρηματιστηρίου. Βάσει των άρθρων 27, 30 και 34 του FMIA, όλα τα χρηματιστήρια αξιών που
έχουν άδεια λειτουργίας πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν τη συμμόρφωση των εκδοτών τους, των συμμετεχόντων
και των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων προς τις διατάξεις του FMIA και του FMIO, τις συναφείς νομοθετικές
πράξεις και κανονισμούς, καθώς και προς τους κανόνες και κανονισμούς των ίδιων των χρηματιστηρίων. Στο πλαίσιο της
υποχρέωσής του να επιβάλλει τη συμμόρφωση των μελών του, το χρηματιστήριο έχει ευθύνη να διερευνά και να
επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις για κάθε παραβίαση των ισχυόντων νόμων και κανόνων.

(13)

Όσον αφορά την αποτελεσματική επιβολή της συμμόρφωσης, η FINMA διαθέτει φάσμα διοικητικών μηχανισμών για την
επιβολή των εξουσιών και του κύρους της. Σε περίπτωση εντοπισμού παραβιάσεων της νομοθεσίας ή παρατυπιών, η
FINMA λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τα οποία μπορεί να συνίστανται σε διοικητικές διαδικασίες επιβολής.
Δεδομένης της αρχής της αναλογικότητας, η FINMA επιβάλλει τα μέτρα που θεωρεί καταλληλότερα για τη διασφάλιση
της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία. Στα διαθέσιμα μέτρα περιλαμβάνονται επίπληξη, ειδικές οδηγίες για την
αποκατάσταση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία, απαγορεύσεις άσκησης επαγγέλματος σε ιδιώτες, απαγορεύσεις
άσκησης δραστηριότητας σε διαπραγματευτές και ανάκληση αδειών. Η FINMA μπορεί επίσης να προβαίνει σε κατάσχεση
παρανόμως αποκτηθέντων κερδών ή παρανόμως αποφευχθεισών ζημιών και να διατάσσει τη δημοσίευση οριστικής και
δεσμευτικής απόφασης. Για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης ενός χρηματιστηρίου αξιών προς τις ισχύουσες
διατάξεις, η FINMA μπορεί να χρησιμοποιεί τις διοικητικές εξουσίες της και για την καθαίρεση μελών διοικητικών
συμβουλίων ή μελών του προσωπικού, όταν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την άμεμπτη επαγγελματική συμπεριφορά
τους. Οι διοικητικοί μηχανισμοί της FINMA ενισχύονται με διατάξεις για την επιβολή ποινικών κυρώσεων σε σχέση με
τα αδικήματα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 4 του FINMASA. Διατάξεις περί ποινικών κυρώσεων περιλαμβάνονται
επίσης στα άρθρα 147 και επόμενα του FMIA και στα άρθρα 42a και 43 του SESTA. Η FINMA παραπέμπει αυτές τις
υποθέσεις στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Η FINMA και η αρμόδια εισαγγελική αρχή συντονίζουν τις έρευνές τους,
στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο. Γενικά, η ομοσπονδιακή διεύθυνση των νομικών υπηρεσιών για
οικονομικές υποθέσεις ασκεί διώξεις και κρίνει παραβιάσεις των ποινικών διατάξεων του FINMASA και των νόμων που
διέπουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Εντούτοις, η ομοσπονδιακή υπηρεσία του Γενικού Εισαγγελέα είναι αρμόδια για
τη δίωξη αδικημάτων εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης τιμών βάσει του FMIA.

(14)

Μπορεί, συνεπώς, να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα ελβετικά χρηματιστήρια αξιών υπόκεινται σε αδειοδότηση και
αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή της τήρησης των υποχρεώσεων σε συνεχή βάση.

(15)

Σύμφωνα με τη δεύτερη προϋπόθεση, οι τόποι διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών πρέπει να έχουν σαφείς και διαφανείς
κανόνες για την εισαγωγή τίτλων προς διαπραγμάτευση, έτσι ώστε οι εν λόγω κινητές αξίες να αποτελούν αντικείμενο
δίκαιης, ομαλής και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης και να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

(16)

Η ελβετική νομοθεσία επιβάλλει στα χρηματιστήρια αξιών να εκδίδουν κανονισμούς σχετικά με την εισαγωγή κινητών
αξιών προς διαπραγμάτευση (άρθρα 35 και 36 του FMIA). Οι εν λόγω κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τη
FINMA. Οι κανονισμοί λαμβάνουν υπόψη τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και, ιδίως, περιέχουν διατάξεις σχετικά με
την εμπορευσιμότητα των κινητών αξιών, τη δημοσιοποίηση πληροφοριών στις οποίες βασίζονται οι επενδυτές για να
αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά των κινητών αξιών και την ποιότητα του εκδότη, τα καθήκοντα του εκδότη, των
αντιπροσώπων του και τρίτων μερών για όλη τη διάρκεια της εγγραφής ή εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγ
μάτευση, την υποχρέωση, όσον αφορά την εισαγωγή μετοχικών τίτλων, συμμόρφωσης προς τα άρθρα 7 και 81 του
ομοσπονδιακού νόμου της 16ης Δεκεμβρίου 2005 για την αδειοδότηση και εποπτεία ελεγκτών. Η εισαγωγή κινητών
αξιών προς διαπραγμάτευση και η εγγραφή, η ειδική μορφή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε χρηματι
στήρια διέπονται κυρίως από τους κανόνες εγγραφής και από πρόσθετους κανόνες για την εγγραφή και εισαγωγή προς
διαπραγμάτευση. Το χρηματιστήριο επανεξετάζει την αίτηση που υποβάλλει ο εκδότης για κάθε κινητή αξία και
επαληθεύει το κατά πόσο πληρούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις. Για κάθε αίτηση, το χρηματιστήριο εκδίδει γραπτή
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απόφαση. Τα στοιχεία για την απόφαση εισαγωγής δημοσιοποιούνται. Με την εγγραφή μιας κινητής αξίας, ο εκδότης
υπέχει υποχρεώσεις υποβολής περιοδικής έκθεσης, π.χ. τις υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών εκθέσεων και εταιρικής
διακυβέρνησης, αλλά και υποχρεώσεις υποβολής αναφοράς με βάση την εκδήλωση συμβάντων, όπως υποχρεώσεις
υποβολής τακτικής έκθεσης, γνωστοποίηση διαχειριστικών συναλλαγών και ad hoc δημοσιοποιήσεις. Σύμφωνα με το
άρθρο 35 παράγραφος 3 του FMIA, το χρηματιστήριο παρακολουθεί τη συμμόρφωση του εκδότη προς τους κανόνες
αυτούς και επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τις συμβάσεις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. Σύμφωνα με το
άρθρο 33 παράγραφος 1 του FMIO, ένα χρηματιστήριο εγγυάται ότι όλες οι κινητές αξίες που εισάγονται προς
διαπραγμάτευση και όλες οι εγγεγραμμένες κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο δίκαιης, ομαλής και αποτελεσματικής
διαπραγμάτευσης. Όσον αφορά τους μετοχικούς τίτλους, οι κανόνες εγγραφής προβλέπουν απαιτήσεις διασποράς των
μετοχών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης αυτών των κινητών αξιών. Τα ανεξάρτητα όργανα του
χρηματιστηρίου αξιών μπορούν να αναστείλουν προσωρινά τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών, εάν ασυνήθιστες
περιστάσεις, και ειδικότερα η παραβίαση των υποχρεώσεων δημοσιοποίησης ουσιωδών στοιχείων από τον εκδότη,
συνηγορούν υπέρ της εν λόγω αναστολής. Μπορούν επίσης να ακυρώσουν την εγγραφή κινητών αξιών, σε περίπτωση
σοβαρών αμφιβολιών ως προς τη φερεγγυότητα του εκδότη, ή αφερεγγυότητας ή εάν έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες
εκκαθάρισης. Η FINMA μπορεί επίσης να υποχρεώσει ένα χρηματιστήριο αξιών να αναστείλει τη διαπραγμάτευση ενός
συγκεκριμένου τίτλου κάνοντας χρήση των εξουσιών της βάσει του άρθρου 31 του FINMASA, με στόχο την
αποκατάσταση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του FMIA ή την αντιμετώπιση άλλων παρατυπιών.
(17)

Το ελβετικό κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει απαιτήσεις για την παροχή πληροφοριών στους συμμετέχοντες της
αγοράς πριν από τη συναλλαγή. Η προσυναλλακτική διαφάνεια έχει ως νομική βάση το άρθρο 29 παράγραφος 1 του
FMIA, το οποίο ορίζει ότι το χρηματιστήριο αξιών δημοσιοποιεί τις πέντε καλύτερες τιμές αγοράς και πώλησης για κάθε
μετοχή και άλλη κινητή αξία σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τα μεγέθη των θέσεων διαπραγμάτευσης με την εκάστοτε
τιμή. Το ίδιο ισχύει και για τις επιδεκτικές εκτέλεσης εκδηλώσεις ενδιαφέροντος (άρθρο 27 παράγραφος 3 του FMIO).
Προβλέπονται εξαιρέσεις για συστήματα τιμών αναφοράς, για συστήματα που λειτουργούν μόνο για να καταρτίζονται
κατ' ιδίαν διαπραγματευθείσες συναλλαγές, εντολές που τηρούνται σε μηχανισμό διαχείρισης εντολών ενός τόπου
διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου εν αναμονή της δημοσιοποίησής τους, καθώς και για εντολές μεγάλου μεγέθους
σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της αγοράς. Το ελβετικό κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις για
την παροχή πληροφοριών μετά τη συναλλαγή. Η μετασυναλλακτική διαφάνεια έχει ως νομική βάση το άρθρο 29
παράγραφος 2 του FMIA το οποίο ορίζει ότι το χρηματιστήριο δημοσιοποιεί άμεσα πληροφορίες για τις χρηματιστη
ριακές και εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές για όλες τις εισηγμένες προς διαπραγμάτευση κινητές αξίες. Ειδικότερα,
πρέπει να δημοσιοποιούνται η τιμή, ο όγκος και ο χρόνος των συναλλαγών. Οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση μετασυ
ναλλακτικής διαφάνειας είναι οι ίδιες με τις εξαιρέσεις για την προσυναλλακτική διαφάνεια. Στοιχεία για ορισμένες
άτυπες συναλλαγές δημοσιοποιούνται επίσης με καθυστέρηση. Οι υπηρεσίες προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών
δεδομένων του χρηματιστηρίου αξιών είναι απολύτως διαφανείς και προσφέρονται σε όλους τους συμμετέχοντες στο
χρηματιστήριο χωρίς διακρίσεις. Τα δεδομένα που κοινοποιούνται με καθυστέρηση παρέχονται σε όλους τους χρήστες
ατελώς.

(18)

Μπορεί, συνεπώς, να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα ελβετικά χρηματιστήρια αξιών διαθέτουν σαφείς και διαφανείς
κανόνες όσον αφορά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση, έτσι ώστε αυτές οι κινητές αξίες να αποτελούν
αντικείμενο δίκαιης, ομαλής και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης και να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

(19)

Σύμφωνα με την τρίτη προϋπόθεση, οι εκδότες κινητών αξιών υπέχουν υποχρεώσεις περιοδικής και συνεχούς
πληροφόρησης που διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών.

(20)

Οι κανονισμοί του χρηματιστηρίου αξιών σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση πρέπει να προσδιορίζουν τα
στοιχεία που πρέπει να δημοσιοποιούνται, ώστε να μπορούν οι επενδυτές να αξιολογούν τα χαρακτηριστικά των κινητών
αξιών και την ποιότητα του εκδότη, με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των επενδυτών. Οι εκδότες
των οποίων οι κινητές αξίες εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ελβετικό χρηματιστήριο αξιών οφείλουν να
δημοσιεύουν ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις. Ο εκδότης πρέπει να δημοσιοποιεί τις ετήσιες οικονομικές
εκθέσεις του στον διαδικτυακό του τόπο. Οι κινητές αξίες που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ελβετικό
χρηματιστήριο αξιών μπορούν επίσης να τεθούν σε διαπραγμάτευση σε άλλον τόπο διαπραγμάτευσης. Η υποχρέωση των
εκδοτών να υποβάλλουν αναφορά εφαρμόζεται ανεξαρτήτως τόπου διαπραγμάτευσης. Η έγκαιρη δημοσιοποίηση
περιεκτικών πληροφοριών που αφορούν τους εκδότες κινητών αξιών επιτρέπει στους επενδυτές να αξιολογούν τις επιχει
ρηματικές επιδόσεις των εκδοτών και, μέσω της κανονικής ροής πληροφοριών διασφαλίζεται η αναγκαία διαφάνεια για
τους επενδυτές.

(21)

Μπορεί, συνεπώς, να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες εισάγονται προς διαπραγ
μάτευση σε ελβετικά χρηματιστήρια υπόκεινται στην υποχρέωση παροχής πληροφοριών σε τακτική και συνεχή βάση,
διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών.

(22)

Σύμφωνα με την τέταρτη προϋπόθεση, το νομικό και εποπτικό πλαίσιο τρίτης χώρας πρέπει να διασφαλίζει τη διαφάνεια
και την ακεραιότητα της αγοράς, αποτρέποντας την κατάχρηση αγοράς μέσω της εκμετάλλευσης εμπιστευτικών
πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς.

(23)

Τα άρθρα 142 και 143 του FMIA απαγορεύουν την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών και τη χειραγώγηση της
αγοράς από οποιονδήποτε. Επιπλέον, βάσει των όρων των άρθρων 154 και 155 του FMIA, η εκμετάλλευση ή η
απόπειρα εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και η χειραγώγηση τιμών συνιστούν ποινικό αδίκημα. Το χρηματι
στήριο αξιών πρέπει να εκδίδει κανονισμούς σχετικά με τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τους
εκδότες. Βάσει των κανόνων εγγραφής ενός χρηματιστηρίου αξιών, ο εκδότης πρέπει να ενημερώνει την αγορά για κάθε
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γεγονός το οποίο έχει συμβεί ή επίκειται στο πεδίο της δραστηριότητάς του και το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις τιμές,
αμέσως μόλις λάβει γνώση των σχετικών πληροφοριών. Γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές είναι αυτά που
μπορούν να επιφέρουν σημαντική αλλαγή στις τιμές της αγοράς. Οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται
για να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων της αγοράς. Επιπλέον, βάσει του άρθρου 31
παράγραφος 1 του FMIA, τα ελβετικά χρηματιστήρια αξιών οφείλουν να παρακολουθούν τη διαμόρφωση των τιμών και
τις συναλλαγές που εκτελούνται στο χρηματιστήριο, με σκοπό τον εντοπισμό εκμετάλλευσης εμπιστευτικών
πληροφοριών και της χειραγώγησης των τιμών και της αγοράς, καθώς και άλλων παραβιάσεων των καταστατικών και
κανονιστικών διατάξεων. Για τον σκοπό αυτό, ένα χρηματιστήριο αξιών πρέπει επίσης να επανεξετάζει τις συναλλαγές οι
οποίες πραγματοποιούνται εκτός του τόπου διαπραγμάτευσης και οι οποίες δηλώνονται σε αυτό ή περιέρχονται σε
γνώση του κατ' άλλον τρόπο (άρθρο 31 παράγραφος 1 του FMIA). Το εν λόγω εποπτικό καθήκον πρέπει να ασκείται
από ανεξάρτητο όργανο του χρηματιστηρίου. Οι εκδότες πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν στη FINMA, εφόσον το
ζητήσει, κατάλογο κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών, βάσει της υποχρέωσής τους να παρέχουν πληροφορίες, καθώς
και όλες τις πρόσθετες πληροφορίες και τα έγγραφα που ζητά η FINMA για την άσκηση των καθηκόντων της
(άρθρο 29 παράγραφος 1 του FINMASA σε συνδυασμό με το άρθρο 145 του FMIA). Ένα χρηματιστήριο αξιών πρέπει
να κοινοποιεί στη FINMA κάθε υπόνοια παραβίασης της νομοθεσίας ή άλλων παρατυπιών. Εάν οι εν λόγω παραβάσεις
συνιστούν ποινικά αδικήματα, πρέπει επίσης να ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια εισαγγελική αρχή (άρθρο 31
παράγραφος 2 του FMIA). Η FINMA διεξάγει έρευνες βάσει πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις της νομοθεσίας, τις
οποίες λαμβάνει από χρηματιστήρια αξιών, καθώς και με βάση δική της δραστηριότητα παρακολούθησης της αγοράς, με
σκοπό την επιβολή των διατάξεων της νομοθεσίας περί εποπτείας που απαγορεύουν την κατάχρηση αγοράς.
(24)

Μπορεί, συνεπώς, να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το ελβετικό νομικό και εποπτικό πλαίσιο διασφαλίζει τη διαφάνεια και
την ακεραιότητα της αγοράς, αποτρέποντας την κατάχρηση αγοράς μέσω της εκμετάλλευσης εμπιστευτικών
πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς.

(25)

Μπορεί επίσης να συναχθεί ότι το νομικό και εποπτικό πλαίσιο που διέπει τα χρηματιστήρια αξιών, όπως ορίζεται στο
παράρτημα της παρούσας απόφασης, τα οποία λειτουργούν στην Ελβετία υπό την εποπτεία της FINMA, πληροί τις
τέσσερις προϋποθέσεις σχετικά με τις νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι
παρέχει ισοδύναμο σύστημα με αυτό των απαιτήσεων για τους τόπους διαπραγμάτευσης που ορίζεται στην οδηγία
2014/65/ΕΕ, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και την οδηγία 2004/109/ΕΚ.

(26)

Δεδομένου ότι σημαντικός όγκος μετοχών που εκδίδονται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Ελβετία αποτελεί
αντικείμενο διαπραγμάτευσης και σε τόπους διαπραγμάτευσης στην Ένωση, η παρούσα απόφαση είναι αναγκαία για να
εξασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις επενδύσεων που υπόκεινται στην υποχρέωση διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το
άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 διατηρούν την ικανότητα να πραγματοποιούν
συναλλαγές σε μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στα ελβετικά χρηματιστήρια όπου βρίσκεται η πρωτογενής
ρευστότητά τους. Εφόσον η πρωτογενής ρευστότητα μετοχών που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στα ελβετικά
χρηματιστήρια βρίσκεται σε αυτά τα χρηματιστήρια, η αναγνώριση του νομικού και εποπτικού πλαισίου της Ελβετίας θα
επιτρέψει στις επιχειρήσεις επενδύσεων να διαπραγματεύονται μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Ελβετία σε
ελβετικά χρηματιστήρια και να εκπληρώνουν την υποχρέωση άριστης εκτέλεσης έναντι των πελατών τους.

(27)

Η συχνότητα της συνολικής διαπραγμάτευσης στην Ένωση μεγάλου αριθμού μετοχών εισηγμένων προς διαπραγμάτευση
στα ελβετικά χρηματιστήρια είναι τέτοια που δεν επιτρέπει σε επιχειρήσεις επενδύσεων στην Ένωση να επωφεληθούν από
την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Αυτό
σημαίνει ότι η υποχρέωση διαπραγμάτευσης που ορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 600/2014 θα εφαρμοζόταν σε σημαντικό αριθμό μετοχών εισηγμένων προς διαπραγμάτευση στην Ελβετία.

(28)

Η παρούσα απόφαση πρόκειται να συμπληρωθεί επίσης από ρυθμίσεις συνεργασίας που διασφαλίζουν την αποτελε
σματική ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό των εποπτικών δραστηριοτήτων μεταξύ των αρμόδιων εθνικών
αρχών και της FINMA.

(29)

Η παρούσα απόφαση βασίζεται στις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα ελβετικά χρηματιστήρια κατά
τον χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί σε τακτική βάση την
εξέλιξη των νομικών και εποπτικών ρυθμίσεων για τα ελβετικά χρηματιστήρια και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων
βάσει των οποίων ελήφθη η παρούσα απόφαση.

(30)

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει επίσης υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017,
σύμφωνα με τα οποία εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της τομεακής προσέγγισης με
την Ελβετία η θέσπιση κοινού θεσμικού πλαισίου για τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές συμφωνίες μέσω των οποίων η
Ελβετία συμμετέχει στην ενιαία αγορά της Ένωσης. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το κατά πόσον θα πρέπει να
παραταθεί η εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα
προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας για τη θέσπιση του εν λόγω κοινού θεσμικού πλαισίου. Οι διαπραγματευτές της
ΕΕ και της Ελβετίας έχουν συμφωνήσει σχετικά με πλήρες σχέδιο συμφωνίας. Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο
έλαβε υπόψη του αυτή τη συμφωνία και αποφάσισε να δρομολογήσει μια φάση εσωτερικών διαβουλεύσεων, η οποία θα
διαρκέσει έως την άνοιξη του 2019.

(31)

Η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε τακτικές επανεξετάσεις των νομικών και εποπτικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται
στα χρηματιστήρια αξιών στην Ελβετία. Οι εν λόγω επανεξετάσεις δεν θίγουν τη δυνατότητα της Επιτροπής να διενεργεί
ειδική επανεξέταση σε προγενέστερο χρόνο, σε περίπτωση που, λόγω σχετικών εξελίξεων, καταστεί αναγκαίο η Επιτροπή
να αξιολογήσει εκ νέου την ισοδυναμία που χορηγείται με την παρούσα απόφαση. Κάθε επανεξέταση θα μπορούσε να
οδηγήσει στην κατάργηση της παρούσας απόφασης.
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(32)

Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ένωση σε συνάρτηση, ειδικότερα, με την
πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση της θέσπισης κοινού θεσμικού πλαισίου μέσω του οποίου η Ελβετία
συμμετέχει στην ενιαία αγορά της Ένωσης, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να παύσει να ισχύει στις 30 Ιουνίου 2019.

(33)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2441 της Επιτροπής (1) σχετικά με την ισοδυναμία του νομοθετικού και εποπτικού
πλαισίου που εφαρμόζεται στα χρηματιστήρια αξιών στην Ελβετία, σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ, παύει να ισχύει
στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τεθεί επειγόντως σε ισχύ η παρούσα απόφαση και
εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

(34)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών
Αξιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Για τους σκοπούς του άρθρου 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, το νομικό και εποπτικό πλαίσιο που
εφαρμόζεται στα χρηματιστήρια αξιών στην Ελβετία, όπως αναφέρεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, θεωρείται
ισοδύναμο με τις απαιτήσεις που απορρέουν από την οδηγία 2014/65/ΕΕ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014, τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 596/2014 και την οδηγία 2004/109/ΕΚ, υπόκειται δε σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Η ισχύς της λήγει στις 30 Ιουνίου 2019.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

(1) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2441της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ισοδυναμία του νομοθετικού και εποπτικού
πλαισίου που εφαρμόζεται στα χρηματιστήρια αξιών στην Ελβετία, σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 344 της 23.12.2017, σ. 52).
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L 327/83

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χρηματιστήρια αξιών στην Ελβετία που θεωρούνται ισοδύναμα με ρυθμιζόμενες αγορές όπως ορίζονται στην οδηγία
2014/65/ΕΕ:
α) SIX Swiss Exchange AG
β) BX Swiss AG
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/2048 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Δεκεμβρίου 2018
σχετικά με το εναρμονισμένο πρότυπο για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές που
καταρτίστηκε προς υποστήριξη της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ
του Συμβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ,
2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της απόφασης
87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1),
και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 6,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (2), το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που συμμορφώνονται προς τα
εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των εν λόγω προτύπων ή
των μερών τους, που ορίζονται στο άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Με την εκτελεστική απόφαση C (2017) 2585 (3) η Επιτροπή υπέβαλε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης
(CEN), στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινω
νιακών Προτύπων (ETSI) για την κατάρτιση εναρμονισμένου/-ων προτύπου/-ων βάσει του προτύπου EN 301 549
V1.1.2 (2015-04), συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων διατάξεων για την εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102. Το πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ήταν το αποτέλεσμα της εντολής τυποποίησης της
Επιτροπής 376 (4) και περιείχε ήδη ορισμένες διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των
εφαρμογών για φορητές συσκευές, καθώς και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ.

(3)

Βάσει της εκτελεστικής απόφασης C (2017) 2585, η CEN, η CENELEC και το ETSI ολοκλήρωσαν τις εργασίες σχετικά
με το ζητούμενο εναρμονισμένο πρότυπο και παρέδωσαν στην Επιτροπή το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301
549 V2.1.2 (2018-08), στο οποίο καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τεχνικές απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των
ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V2.1.2
(2018-08) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πίνακα που χαρτογραφεί τις σχετικές διατάξεις από το πρότυπο προς τις
απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102.

(4)

Η Επιτροπή, από κοινού με τη CEN, τη Cenelec και το ETSI, εκτίμησε κατά πόσο οι σχετικές διατάξεις του εναρμονι
σμένου ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) που εκδόθηκε από τη CEN, τη Cenelec και το ETSI,
συμμορφώνονται με το αίτημα που διατυπώθηκε στην εκτελεστική απόφαση C (2017) 2585 της Επιτροπής.

(5)

Οι σχετικές διατάξεις του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) πληρούν τις
απαιτήσεις που αποσκοπούν να καλύψουν και οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της εκτελεστικής απόφασης
C (2017) 2585. Επομένως, είναι σκόπιμο να δημοσιευθούν τα στοιχεία αναφοράς αυτού του προτύπου στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)

Η συμμόρφωση με ένα εναρμονισμένο πρότυπο παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις
που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης από την ημερομηνία δημοσίευσης των στοιχείων αναφοράς
αυτού του προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να
αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της.

(1) ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.
(2) Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των
ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1).
(3) Εκτελεστική απόφαση C (2017) 2585 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2017, σχετικά με αίτημα τυποποίησης προς τους ευρωπαϊκούς
οργανισμούς τυποποίησης για τη στήριξη της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασι
μότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.
(4) Εντολή 376, της 7ης Δεκεμβρίου 2005, εντολή τυποποίησης προς CEN, CENELEC και ETSI για τη στήριξη των ευρωπαϊκών απαιτήσεων
προσβασιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα των ΤΠΕ.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές που καταρτίστηκε
προς υποστήριξη της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

1.

Στοιχεία αναφοράς του προτύπου:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ

21.12.2018
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/2049 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 12ης Δεκεμβρίου 2018
σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2019
(ΕΚΤ/2018/35)
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗς ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 128 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2015/2332 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με το
διαδικαστικό πλαίσιο για την έγκριση της ποσότητας κερμάτων ευρώ προς έκδοση (EKT/2015/43) (1), και ιδίως το άρθρο 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Από την 1η Ιανουαρίου 1999 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει την
ποσότητα των κερμάτων που εκδίδουν τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.

(2)

Τα 19 κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ έχουν υποβάλει στην ΕΚΤ τα αιτήματά τους για έγκριση της ποσότητας των
κερμάτων ευρώ που πρόκειται να εκδοθούν το 2019, τα οποία συμπληρώνονται από επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά
με τη μεθοδολογία πρόβλεψης. Ορισμένα από αυτά έχουν επίσης παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα
κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, εφόσον διαθέτουν τις εν λόγω πληροφορίες και τις θεωρούν σημαντικές για
την τεκμηρίωση των αιτημάτων τους.

(3)

Δεδομένου ότι το δικαίωμα των κρατών μελών να εκδίδουν κέρματα ευρώ προϋποθέτει την έγκριση της προς έκδοση
ποσότητας από την ΕΚΤ, τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να εκδίδουν ποσότητες μεγαλύτερες από τις ήδη εγκριθείσες
χωρίς νέα προηγούμενη έγκριση της ΕΚΤ.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9 της απόφασης (ΕΕ) 2015/2332 (ΕΚΤ/2015/43), η εκτελεστική επιτροπή
εξουσιοδοτείται να αποφασίζει σχετικά με τα αιτήματα έγκρισης της ετήσιας ποσότητας προς έκδοση κερμάτων τα οποία
υποβάλλουν τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, όταν δεν απαιτείται τροποποίηση της ποσότητάς τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Έγκριση της ποσότητας των κερμάτων ευρώ που πρόκειται να εκδοθούν το 2019
Με την παρούσα απόφαση η ΕΚΤ εγκρίνει την ποσότητα των κερμάτων ευρώ που πρόκειται να εκδοθούν από τα κράτη μέλη με
νόμισμα το ευρώ το 2019, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Εγκριθείσα ποσότητα κερμάτων ευρώ που πρόκειται να εκδοθούν το 2019

Βέλγιο

Κέρματα που προορίζονται για
κυκλοφορία

Συλλεκτικά κέρματα
(δεν προορίζονται για κυκλοφο
ρία)

Ποσότητα κερμάτων που
πρόκειται να εκδοθούν

(ποσά σε εκατ. EUR)

(ποσά σε εκατ. EUR)

(ποσά σε εκατ. EUR)

46,0

1,0

47,0

Γερμανία

401,0

231,0

632,0

Εσθονία

10,2

0,3

10,5

Ιρλανδία

11,0

0,5

11,5

Ελλάδα

110,9

0,6

111,5

Ισπανία

357,2

30,0

387,2

Γαλλία

235,8

50,1

285,9

Ιταλία

204,2

2,1

206,3

(1) ΕΕ L 328 της 12.12.2015, σ. 123.
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Εγκριθείσα ποσότητα κερμάτων ευρώ που πρόκειται να εκδοθούν το 2019
Κέρματα που προορίζονται για
κυκλοφορία

Συλλεκτικά κέρματα
(δεν προορίζονται για κυκλοφο
ρία)

Ποσότητα κερμάτων που
πρόκειται να εκδοθούν

(ποσά σε εκατ. EUR)

(ποσά σε εκατ. EUR)

(ποσά σε εκατ. EUR)

Κύπρος

13,5

0,1

13,6

Λετονία,

15,7

0,2

15,9

Λιθουανία

22,0

0,7

22,7

Λουξεμβούργο

12,4

0,2

12,6

9,0

0,2

9,2

Κάτω χώρες

25,0

3,0

28,0

Αυστρία

73,2

153,4

226,6

Πορτογαλία

43,1

2,5

45,6

Σλοβενία

22,0

1,5

23,5

Σλοβακία

17,0

1,2

18,2

Φινλανδία

15,0

10,0

25,0

1 644,2

488,6

2 132,8

Μάλτα

Σύνολο

Άρθρο 2
Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στους αποδέκτες.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.

Φρανκφούρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2018/2050 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2018
σχετικά με την ευθυγράμμιση του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων για τις γενικές άδειες
μεταφοράς για τους σκοπούς της επίδειξης και της αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5
παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 8598]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), τα κράτη
μέλη υποχρεούνται να δημοσιεύουν τουλάχιστον τέσσερις γενικές άδειες μεταφοράς.

(2)

Οι γενικές άδειες μεταφοράς αποτελούν βασικό στοιχείο του απλουστευμένου συστήματος αδειοδότησης που θεσπίστηκε
με την οδηγία 2009/43/ΕΚ.

(3)

Οι διαφορές στο πεδίο εφαρμογής των γενικών αδειών μεταφοράς που δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη όσον αφορά
συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας προϊόντα που καλύπτονται και οι αποκλίνουσες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις
μεταφορές των προϊόντων αυτών θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την εφαρμογή της οδηγίας 2009/43/ΕΚ και την
επίτευξη του προβλεπόμενου σε αυτή στόχου της απλούστευσης. Η ευθυγράμμιση των εθνικών προσεγγίσεων όσον
αφορά το πεδίο εφαρμογής και τις προϋποθέσεις για τις μεταφορές βάσει των γενικών αδειών μεταφοράς που
δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ελκυστικότητας και της χρήσης των εν λόγω
αδειών.

(4)

Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 18ης Μαΐου 2015, επανέλαβε την ανάγκη για την εφαρμογή και υλοποίηση,
μεταξύ άλλων, της οδηγίας 2009/43/ΕΚ. Μετά την έγκριση δύο προηγούμενων συστάσεων σχετικά με τις γενικές άδειες
μεταφοράς για τις ένοπλες δυνάμεις (2) και για πιστοποιημένους παραλήπτες (3), η Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης για την
ευρωπαϊκή άμυνα (4) και στην έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της οδηγίας για τις μεταφορές (5), ανακοίνωσε την
εστίασή της στις υπόλοιπες δύο γενικές άδειες μεταφοράς, που καλύπτουν τις μεταφορές για σκοπούς επίδειξης,
αξιολόγησης, έκθεσης, επισκευής και συντήρησης.

(5)

Η πρωτοβουλία για την παρούσα σύσταση στηρίχθηκε σθεναρά από τους εκπροσώπους των κρατών μελών στο πλαίσιο
της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 14 της οδηγίας 2009/43/ΕΚ. Οι κατευθυντήριες γραμμές που
εκτίθενται στη σύσταση αντικατοπτρίζουν τις συζητήσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί δυνάμει της εν
λόγω επιτροπής.

(6)

Η παρούσα σύσταση ισχύει για τον κατάλογο των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων (που αντιστοιχεί
στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης), όπως ορίζεται στο παράρτημα της οδηγίας 2009/43/ΕΚ. Η
παρούσα σύσταση θα επικαιροποιηθεί όταν είναι αναγκαίο, προκειμένου να λάβει υπόψη τις μελλοντικές επικαιρο
ποιήσεις του καταλόγου των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων.

(7)

Με βάση τις συζητήσεις με τα κράτη μέλη, και λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των προϊόντων (συμπεριλαμ
βανομένων των εξαιρέσεων), όπως είναι, για παράδειγμα, η ευαισθησία τους, τα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας
προϊόντα που παρατίθενται στο σημείο 1.1 της παρούσας σύστασης αποτελούν ελάχιστο και μη εξαντλητικό κατάλογο
των προϊόντων για τα οποία τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη μεταφορά δυνάμει των αδειών GTL-DE. Αυτό σημαίνει ότι η
GTL-DE που δημοσιεύεται από ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να επιτρέπει τη μεταφορά άλλων συνδεόμενων με τον
τομέα της άμυνας προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της οδηγίας 2009/43/ΕΚ και τα οποία δεν
παρατίθενται στην παρούσα σύσταση.

(1) Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και
προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1).
(2) ΕΕ L 329 της 3.12.2016, σ. 101.
(3) ΕΕ L 329 της 3.12.2016, σ. 105.
(4) COM(2016) 950 final.
(5) COM(2016) 760 final.
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Στο πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά με την παρούσα σύσταση, τα κράτη μέλη έχουν υπενθυμίσει ότι δεσμεύονται από
αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως η κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (1),
καθώς και από διεθνείς αναλήψεις υποχρεώσεων στον τομέα του ελέγχου των εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη
μέλη έχουν αναγνωρίσει τη δήλωση «Πολιτική δέσμευση των κρατών μελών για την ασφάλεια του εφοδιασμού» (2).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συνιστάται στα κράτη μέλη να προσαρμόζουν τις γενικές άδειες μεταφοράς για επίδειξη και αξιολόγηση σύμφωνα με τα
ακόλουθα στοιχεία.
1.1. Προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας που είναι επιλέξιμα για μεταφορά στα πλαίσια της γενικής
άδειας μεταφοράς για τους σκοπούς της επίδειξης και της αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2
στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/43/ΕΚ
Οι ακόλουθες κατηγορίες ML αποτελούν υποσύνολο του καταλόγου των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας
προϊόντων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της οδηγίας 2009/43/ΕΚ. Η γενική άδεια μεταφοράς για τους σκοπούς
της επίδειξης και της αξιολόγησης (GTL-DE) θα πρέπει, κατ' ελάχιστον, να επιτρέπει τη μεταφορά συνδεόμενων με τον
τομέα της άμυνας προϊόντων που προσδιορίζονται στις κατηγορίες ML κατωτέρω. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν
να συμπεριλάβουν στην GTL-DE περισσότερες κατηγορίες ML με αντίστοιχα προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της
άμυνας.
Κατάλογος κατηγοριών ML που καλύπτονται ως ελάχιστη απαίτηση:
— ML 3. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Δευτερεύοντα πυρομαχικά που εμπίπτουν στη σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς·
— Κατευθυνόμενα στην τελική φάση βλήματα·
— Πυρομαχικά, βλήματα και προωθητικά γεμίσματα, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση.
— ML 5. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Υποσημείο 5.β) Συστήματα απόκτησης στόχου, καθορισμού, τηλεμετρίας, επιτήρησης ή παρακολούθησης·
εξοπλισμός ανίχνευσης, συγχώνευσης δεδομένων, αναγνώρισης ή εντοπισμού και εξοπλισμός συνολοκλήρωσης
αισθητήρων·
— Υποσημείο 5.γ) Εξοπλισμός αντιμέτρων για αντικείμενα που προσδιορίζονται στα ML5.α ή ML5.β.
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται χωρίς συστατικό μέρος κρυπτογράφησης και χωρίς ολοκληρωμένη βάση
δεδομένων.
— ML 6. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Ολόκληρα οχήματα που εμπίπτουν στο υποσημείο ML 6.α)·
— Πλαίσιο και πυργίσκοι που εμπίπτουν στο υποσημείο ML 6.α)·
— Εξοπλισμός και συστατικά μέρη του εξοπλισμού που εξαιρούνται στις άλλες κατηγορίες ML.
— ML 7. Περιλαμβάνονται τα εξής προϊόντα:
— Υποσημείο 7.στ) Προστατευτικός και απολυμαντικός εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για
στρατιωτική χρήση, συστατικά μέρη αυτού και μείγματα χημικών ουσιών·
— Υποσημείο 7.ζ) Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση, σχεδιασμένος ή
τροποποιημένος για την ανίχνευση ή τον προσδιορισμό της ταυτότητας υλικών που προσδιορίζονται στα ML7.α,
ML7.β ή ML7.δ, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού.
— ML 8. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Όλες οι ουσίες οι οποίες έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
— Ταχύτητα έκρηξης ίση ή μεγαλύτερη των 8 000 m/s·
— Πυκνότητα ίση ή το πολύ 1,80 g/cm3.
(1) Κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των
εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99).
(2) Εγκρίθηκε από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ΕΟΑ και οι οποίοι συνήλθαν στο πλαίσιο του
Συμβουλίου, κατά την 3551η σύνοδό του στις 19 Ιουνίου 2017.
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— Όλες οι εκρηκτικές ύλες, ως εξής, και σχετικά μείγματα:
— Υποσημείο 8.α.15) HNS (εξανιτροστιλβένιο) (CAS 20062-22-0)·
— Υποσημείο 8.α.21) RDX και παράγωγα, ως εξής:
— RDX (κυκλοτριμεθυλενοτρινιτραμίνη, κυκλωνίτης, Τ4, εξαϋδρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζίνη, 1,3,5τρινιτρο-1,3,5-τριαζα-κυκλοεξάνιο ή εξαγένιο) (CAS 121-82-4)·
— Keto-RDX (K-6 ή 2,4,6-τρινιτρο-2,4,6-τριαζακυκλοεξανόνη) (CAS 115029-35-1)·
— Υποσημείο 8.α.23) TATB (τριαμινοτρινιτροβενζόλιο) (CAS 3058-38-6).
— Όλες οι ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή όπλων δευτερευόντων
πυρομαχικών που εμπίπτουν στη σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς, η οποία υπογράφηκε στο Όσλο στις
3 Δεκεμβρίου 2008, με εξαίρεση προς τα κράτη μέλη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση για τα Πυρομαχικά
Διασποράς.
— ML 9. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Ολόκληρα πολεμικά πλοία (επιφανείας ή υποβρύχια) που υπάγονται στο υποσημείο ML9.α)·
— Ολόκληρα κύτη·
— Υποσημείο ML9.α)2.δ) Ενεργά συστήματα εξοπλισμού αντιμέτρων που καθορίζονται στα ML4.β., ML5.γ. ή
ML11.α·
— Υποσημείο ML9.β)4. Προωστικά συστήματα ανεξάρτητα αέρος (AIP) ειδικά σχεδιασμένα για υποβρύχια·
— Υποσημείο ML9.δ) Δίχτυα ανθυποβρυχίων και αντιτορπιλών, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση·
— Αντικείμενα που προσδιορίζονται στο ML9.γ) Υποβρύχιες συσκευές ανίχνευσης, ειδικά σχεδιασμένες για
στρατιωτική χρήση, σχετικές διατάξεις ελέγχου και συστατικά μέρη τους ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική
χρήση.
— ML 10. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Ολόκληρα αεροσκάφη, οχήματα ελαφρύτερα του αέρα, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που υπάγονται στα
υποσημεία ML10.α), ML10.β) ή ML10.γ)·
— Άτρακτος για μαχητικά αεροσκάφη και μαχητικά ελικόπτερα·
— Κινητήρες για μαχητικά αεροσκάφη·
— Εξοπλισμός και συστατικά μέρη του εξοπλισμού που εξαιρούνται στις άλλες κατηγορίες ML.
— ML 11. Περιλαμβάνονται τα εξής προϊόντα:
— Υποσημείο ML11.α)ζ. Εξοπλισμός καθοδήγησης και πλοήγησης, εκτός από αντικείμενα που έχουν ειδικά σχεδιαστεί
ή τροποποιηθεί για πυραύλους, ρουκέτες, εκτοξευτές και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα («UAV»)·
— Υποσημείο ML11.α)η. Ψηφιακός εξοπλισμός ραδιεπικοινωνιών τροποσφαιρικού σκεδασμού·
— Υποσημείο ML11.α)ι. Αυτοματοποιημένα συστήματα εντολών και ελέγχου.
— ML 13. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα.
— ML 15. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Υποσημείο ML15.στ).
— ML 16. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Αντικείμενα σχετικά με τα προϊόντα που συνδέονται με τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων και διάδοση ΧΒΡΠ.
— ML 17. Περιλαμβάνονται τα εξής προϊόντα:
— Υποσημείο ML17.β) Οικοδομικός εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση·
— Υποσημείο ML17.δ) Εξοπλισμός στρατιωτικού μηχανικού, ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση·
— Υποσημείο ML17.ι) Κινητά συνεργεία επισκευών ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για τη συντήρηση
στρατιωτικού εξοπλισμού·
— Υποσημείο ML17.ια) Γεννήτριες πεδίου ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για στρατιωτική χρήση·
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— Υποσημείο ML17.ιβ) Εμπορευματοκιβώτια ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση·
— Υποσημείο ML17.ιγ) Πορθμεία, πλην όσων προσδιορίζονται σε άλλο σημείο του κοινού στρατιωτικού καταλόγου
της ΕΕ, γέφυρες και στοιχεία πλωτών γεφυρών, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση·
— Υποσημείο ML17.ιε) Εξοπλισμός προστασίας από ακτίνες λέιζερ ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση.
— ML 21. Περιλαμβάνονται τα εξής προϊόντα:
— Υποσημείο ML21.α) Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για τη χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται
στη γενική άδεια μεταφοράς·
— Υποσημείο ML21.β)4. Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για στρατιωτική χρήση ή ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές
διοίκησης, επικοινωνιών, ελέγχου και πληροφοριών (C3I) ή διοίκησης, επικοινωνιών, ελέγχου, Η/Υ και
πληροφοριών (C4I).
— ML 22. Περιλαμβάνεται το ακόλουθο:
— Μόνο η αναγκαία τεχνολογία για τη χρησιμοποίηση των προϊόντων που επιτρέπονται στην ίδια γενική άδεια
μεταφοράς.
1.2. Προϋποθέσεις που θα ενσωματωθούν στη γενική άδεια μεταφοράς για επίδειξη και αξιολόγηση
Ο κάτωθι κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Ωστόσο, άλλες προϋποθέσεις που προστίθενται από ένα κράτος μέλος δεν
πρέπει να αντιβαίνουν ή να υπονομεύουν τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω.
Γεωγραφική ισχύς:

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (1)

Μεταφορά για επίδειξη:

Μεταφορά προϊόντος συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας για χρήση σε περιβάλλον
προσομοίωσης επιχειρησιακών συνθηκών. Ο όρος «Μεταφορά για επίδειξη» καλύπτει τις
δοκιμαστικές βολές όπλων.

Μεταφορά για αξιολόγηση: Μεταφορά συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας προϊόντος για τη δοκιμή του προϊόντος
και την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων των δοκιμών. Ο όρος «Μεταφορά για αξιολόγηση»
καλύπτει τη μεταφορά τεχνολογίας για την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων των δοκιμών.
Επαναμεταφορά:

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες επιλογές για την επαναμεταφορά
του συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας προϊόντος μετά την επίδειξη ή την αξιολόγηση,
κατά περίπτωση:
α) Απαλλαγή από την υποχρέωση προηγούμενης χορήγησης άδειας μπορεί να εφαρμοστεί
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2009/43/ΕΚ·
β) Δημοσίευση συγκεκριμένης γενικής άδειας μεταφοράς για την επιστροφή προϊόντων
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας μετά την επίδειξη ή την αξιολόγηση, κατά
περίπτωση, με τουλάχιστον τον ίδιο κατάλογο επιλέξιμων προϊόντων συνδεόμενων με τον
τομέα της άμυνας·
γ) Ενσωμάτωση της επαναμεταφοράς στη γενική άδεια μεταφοράς για επίδειξη και/ή
αξιολόγηση.

Διάρκεια:

2.

Τα κράτη μέλη καταγωγής μπορούν να ορίσουν προθεσμία για την επιστροφή του
συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας προϊόντος η οποία πρέπει να τηρηθεί από τον
προμηθευτή προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής. Τα κράτη μέλη από τα
οποία επαναμεταφέρεται το συνδεόμενο με τον τομέα της άμυνας προϊόν μπορούν επίσης να
ορίσουν προθεσμία για την επαναμεταφορά, η οποία προθεσμία πρέπει να τηρηθεί από τον
προμηθευτή ή τον αντιπρόσωπό του.

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν την παρούσα σύσταση έως την 1η Ιουλίου 2019 το αργότερο.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό να
εφαρμόσουν την παρούσα σύσταση.
(1) Η απόφαση αριθ. 111/2013 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 14ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί
κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (ΕΕ L 318 της 28.11.2013, σ. 12), που ενσωμάτωσε την οδηγία
2009/43/ΕΚ στη συμφωνία του ΕΟΧ, περιλάμβανε ρητό κείμενο προσαρμογής: «Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στο Λιχτενστάιν».
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018.
Για την Επιτροπή
Elżbieta BIEŃKOWSKA

Μέλος της Επιτροπής
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ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2018/2051 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2018
σχετικά με την ευθυγράμμιση του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων για τις γενικές άδειες
μεταφοράς για τους σκοπούς της επισκευής και της συντήρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5
παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 8610]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), τα κράτη
μέλη υποχρεούνται να δημοσιεύουν τουλάχιστον τέσσερις γενικές άδειες μεταφοράς.

(2)

Οι γενικές άδειες μεταφοράς αποτελούν βασικό στοιχείο του απλουστευμένου συστήματος αδειοδότησης που θεσπίστηκε
με την οδηγία 2009/43/ΕΚ.

(3)

Οι διαφορές στο πεδίο εφαρμογής των γενικών αδειών μεταφοράς που δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη όσον αφορά
συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας προϊόντα που καλύπτονται και οι αποκλίνουσες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις
μεταφορές των προϊόντων αυτών θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την εφαρμογή της οδηγίας 2009/43/ΕΚ και την
επίτευξη του προβλεπόμενου σε αυτή στόχου της απλούστευσης. Η ευθυγράμμιση των εθνικών προσεγγίσεων όσον
αφορά το πεδίο εφαρμογής και τις προϋποθέσεις για τις μεταφορές βάσει των γενικών αδειών μεταφοράς που
δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ελκυστικότητας και της χρήσης των εν λόγω
αδειών.

(4)

Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 18ης Μαΐου 2015, επανέλαβε την ανάγκη για την εφαρμογή και υλοποίηση,
μεταξύ άλλων, της οδηγίας 2009/43/ΕΚ. Μετά την έγκριση δύο προηγούμενων συστάσεων σχετικά με τις γενικές άδειες
μεταφοράς για τις ένοπλες δυνάμεις (2) και για πιστοποιημένους παραλήπτες (3), η Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης για την
ευρωπαϊκή άμυνα (4) και στην έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της οδηγίας για τις μεταφορές (5), ανακοίνωσε την
εστίασή της στις υπόλοιπες δύο γενικές άδειες μεταφοράς, που καλύπτουν τις μεταφορές για σκοπούς επίδειξης,
αξιολόγησης, έκθεσης, επισκευής και συντήρησης.

(5)

Η πρωτοβουλία για την παρούσα σύσταση στηρίχθηκε σθεναρά από τους εκπροσώπους των κρατών μελών στο πλαίσιο
της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 14 της οδηγίας 2009/43/ΕΚ. Οι κατευθυντήριες γραμμές που
εκτίθενται στη σύσταση αντικατοπτρίζουν τις συζητήσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί δυνάμει της εν
λόγω επιτροπής.

(6)

Η παρούσα σύσταση ισχύει για τον κατάλογο των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων (που αντιστοιχεί
στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης), όπως ορίζεται στο παράρτημα της οδηγίας 2009/43/ΕΚ. Η
παρούσα σύσταση θα επικαιροποιηθεί όταν είναι αναγκαίο, προκειμένου να λάβει υπόψη τις μελλοντικές επικαιρο
ποιήσεις του καταλόγου των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων.

(7)

Με βάση τις συζητήσεις με τα κράτη μέλη, και λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των προϊόντων (συμπεριλαμ
βανομένων των εξαιρέσεων), όπως είναι, για παράδειγμα, η ευαισθησία τους, τα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας
προϊόντα που παρατίθενται στο σημείο 1.1 της παρούσας σύστασης αποτελούν ελάχιστο και μη εξαντλητικό κατάλογο
των προϊόντων για τα οποία τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη μεταφορά δυνάμει των αδειών GTL-RM. Αυτό σημαίνει ότι η
GTL-RM που δημοσιεύεται από ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να επιτρέπει τη μεταφορά άλλων συνδεόμενων με τον
τομέα της άμυνας προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της οδηγίας 2009/43/ΕΚ και τα οποία δεν
παρατίθενται στην παρούσα σύσταση.

(8)

Στο πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά με την παρούσα σύσταση, τα κράτη μέλη έχουν υπενθυμίσει ότι δεσμεύονται από
αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως η κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (6),
καθώς και από διεθνείς αναλήψεις υποχρεώσεων στον τομέα του ελέγχου των εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη
μέλη έχουν αναγνωρίσει τη δήλωση «Πολιτική δέσμευση των κρατών μελών για την ασφάλεια του εφοδιασμού» (7).

(1) Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και
προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1).
(2) ΕΕ L 329 της 3.12.2016, σ. 101.
(3) ΕΕ L 329 της 3.12.2016, σ. 105.
(4) COM(2016) 950 final.
(5) COM(2016) 760 final.
(6) Κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των
εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99).
(7) Εγκρίθηκε από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, οι οποίοι
συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, κατά την 3551η σύνοδό του στις 19 Ιουνίου 2017.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συνιστάται στα κράτη μέλη να προσαρμόζουν τις γενικές άδειες μεταφοράς για επισκευή και συντήρηση σύμφωνα με τα
ακόλουθα στοιχεία.
1.1. Προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας που είναι επιλέξιμα για μεταφορά στα πλαίσια της γενικής
άδειας μεταφοράς για τους σκοπούς της επισκευής και της συντήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2
στοιχείο δ) της οδηγίας 2009/43/ΕΚ
Οι ακόλουθες κατηγορίες ML αποτελούν υποσύνολο του καταλόγου των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας
προϊόντων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της οδηγίας 2009/43/ΕΚ. Η γενική άδεια μεταφοράς για τους σκοπούς
της επισκευής και της συντήρησης (GTL-RM) θα πρέπει, κατ' ελάχιστον, να επιτρέπει τη μεταφορά συνδεόμενων με τον
τομέα της άμυνας προϊόντων που προσδιορίζονται στις κατηγορίες ML κατωτέρω. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν
να συμπεριλάβουν στην GTL-RM περισσότερες κατηγορίες ML με αντίστοιχα προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της
άμυνας.
Κατάλογος κατηγοριών ML που καλύπτονται ως ελάχιστη απαίτηση:
— ML 3. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Δευτερεύοντα πυρομαχικά που εμπίπτουν στη σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς·
— Κατευθυνόμενα στην τελική φάση βλήματα·
— Πυρομαχικά, βλήματα και προωθητικά γεμίσματα, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση.
— ML 4. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Υποσημείο 4.α) Βόμβες, τορπίλες, ρουκέτες, πύραυλοι, άλλες συσκευές και γομώσεις και ειδικά σχεδιασμένα ή
τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση συστατικά μέρη·
— Υποσημείο 4.β) Ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη για τους σκοπούς της εκτόξευσης, της σκόπευσης, της
παραπλάνησης, της παρεμβολής και της διατάραξης, που εμπίπτουν στο υποσημείο ML 4.α).
— ML 5. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Υποσημείο 5.β) Συστήματα απόκτησης στόχου, καθορισμού, τηλεμετρίας, επιτήρησης ή παρακολούθησης·
εξοπλισμός ανίχνευσης, συγχώνευσης δεδομένων, αναγνώρισης ή εντοπισμού και εξοπλισμός συνολοκλήρωσης
αισθητήρων·
— Υποσημείο 5.γ) Εξοπλισμός αντιμέτρων για αντικείμενα που προσδιορίζονται στα ML5.α ή ML5.β.
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται χωρίς συστατικό μέρος κρυπτογράφησης και χωρίς ολοκληρωμένη βάση
δεδομένων.
— ML 6. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Ολόκληρα οχήματα·
— Πλαίσιο και πυργίσκοι που εμπίπτουν στο υποσημείο ML 6.α)·
— Εξοπλισμός και συστατικά μέρη του εξοπλισμού που εξαιρούνται στις άλλες κατηγορίες ML.
— ML 7. Περιλαμβάνονται τα εξής προϊόντα:
— Υποσημείο 7.στ) Προστατευτικός και απολυμαντικός εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για
στρατιωτική χρήση, συστατικά μέρη αυτού και μίγματα χημικών ουσιών·
— Υποσημείο 7.ζ) Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση, σχεδιασμένος ή
τροποποιημένος για την ανίχνευση ή τον προσδιορισμό της ταυτότητας υλικών που προσδιορίζονται στα ML7.α,
ML7.β ή ML7.δ, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού.
— ML 8. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Όλες οι ουσίες οι οποίες έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
— Ταχύτητα έκρηξης ίση ή μεγαλύτερη των 8 000 m/s·
— Πυκνότητα ίση ή το πολύ 1,80 g/cm3.
— Όλες οι εκρηκτικές ύλες, ως εξής, και σχετικά μίγματα:
— Υποσημείο 8.α.15) HNS (εξανιτροστιλβένιο) (CAS 20062-22-0)·
— Υποσημείο 8.α.21) RDX και παράγωγα, ως εξής:
— RDX (κυκλοτριμεθυλενοτρινιτραμίνη, κυκλωνίτης, Τ4, εξαϋδρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζίνη, 1,3,5τρινιτρο-1,3,5-τριαζα-κυκλοεξάνιο ή εξαγένιο) (CAS 121-82-4)·
— Keto-RDX (K-6 ή 2,4,6-τρινιτρο-2,4,6-τριαζακυκλοεξανόνη) (CAS 115029-35-1)·
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— Υποσημείο 8.α.23) TATB (τριαμινοτρινιτροβενζόλιο) (CAS 3058-38-6).
— Όλες οι ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή όπλων δευτερευόντων
πυρομαχικών που εμπίπτουν στη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς, η οποία υπογράφηκε στο Όσλο στις
3 Δεκεμβρίου 2008, με εξαίρεση προς τα κράτη μέλη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά
Διασποράς.
— ML 9. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Ολόκληρα πολεμικά πλοία (επιφανείας ή υποβρύχια) που υπάγονται στο υποσημείο ML9.α)·
— Ολόκληρα κύτη·
— Αντικείμενα που προσδιορίζονται στο ML9.γ) Υποβρύχιες συσκευές ανίχνευσης, ειδικά σχεδιασμένες για
στρατιωτική χρήση, σχετικές διατάξεις ελέγχου και συστατικά μέρη τους ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική
χρήση.
— ML 10. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Πλήρες αεροσκάφος, οχήματα ελαφρύτερα του αέρα, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που υπάγονται στο
υποσημείο ML10.α.) ή ML10.γ)·
— Άτρακτος για μαχητικά αεροσκάφη και μαχητικά ελικόπτερα·
— Κινητήρες για μαχητικά αεροσκάφη·
— Εξοπλισμός και συστατικά μέρη του εξοπλισμού που εξαιρούνται στις άλλες κατηγορίες ML.
— ML 11. Περιλαμβάνονται τα εξής προϊόντα:
— Υποσημείο ML11.α)ζ. Εξοπλισμός καθοδήγησης και πλοήγησης, εκτός από αντικείμενα που έχουν ειδικά σχεδιαστεί
ή τροποποιηθεί για πυραύλους, ρουκέτες, εκτοξευτές και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα («UAV»)·
— Υποσημείο ML11.α)η. Ψηφιακός εξοπλισμός ραδιεπικοινωνιών τροποσφαιρικού σκεδασμού·
— Υποσημείο ML11.α)ι. Αυτοματοποιημένα συστήματα εντολών και ελέγχου.
— ML 13. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα.
— ML 14. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα.
— ML 15. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα.
— ML 16. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Αντικείμενα σχετικά με τα προϊόντα που συνδέονται με τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων και διάδοση ΧΒΡΠ.
— ML 17. Περιλαμβάνονται τα εξής προϊόντα:
— Υποσημείο ML17.β) Οικοδομικός εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση·
— Υποσημείο ML17.δ) Εξοπλισμός στρατιωτικού μηχανικού, ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση·
— Υποσημείο ML17.ι) Κινητά συνεργεία επισκευών ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για τη συντήρηση
στρατιωτικού εξοπλισμού·
— Υποσημείο ML17.ια) Γεννήτριες πεδίου ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για στρατιωτική χρήση·
— Υποσημείο ML17.ιβ) Εμπορευματοκιβώτια ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση·
— Υποσημείο ML17.ιγ) Πορθμεία, πλην όσων προσδιορίζονται σε άλλο σημείο του κοινού στρατιωτικού καταλόγου
της ΕΕ, γέφυρες και στοιχεία πλωτών γεφυρών, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση·
— Υποσημείο ML17.ιε) Εξοπλισμός προστασίας από ακτίνες λέιζερ ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση.
— ML 21. Περιλαμβάνονται τα εξής προϊόντα:
— Υποσημείο ML21.α) Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για τη χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται
στη γενική άδεια μεταφοράς·
— Υποσημείο ML21.β)4. Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για στρατιωτική χρήση ή ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές
διοίκησης, επικοινωνιών, ελέγχου και πληροφοριών (C3I) ή διοίκησης, επικοινωνιών, ελέγχου, Η/Υ και
πληροφοριών (C4I).
— ML 22. Περιλαμβάνεται το ακόλουθο:
— Η αναγκαία τεχνολογία για τη χρησιμοποίηση των προϊόντων που επιτρέπονται στην ίδια γενική άδεια μεταφοράς.
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1.2. Προϋποθέσεις που θα ενσωματωθούν στη γενική άδεια μεταφοράς για τους σκοπούς της επισκευής και της
συντήρησης
Ο ακόλουθος κατάλογος προϋποθέσεων δεν είναι εξαντλητικός. Ωστόσο, άλλες προϋποθέσεις που προστίθενται από ένα
κράτος μέλος δεν πρέπει να αντιβαίνουν ή να υπονομεύουν τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω.
Γεωγραφική ισχύς:

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (1)

Μεταφορά για επισκευή:

Μεταφορά προϊόντος συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας για τον σκοπό της επισκευής του
και όχι της αναβάθμισης ή της βελτίωσης ως προς τη βελτίωση των επιδόσεων.

Μεταφορά για συντήρηση: Μεταφορά προϊόντος συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας για τον σκοπό της συντήρησής
του και όχι της αναβάθμισης ή της βελτίωσης ως προς τη βελτίωση των επιδόσεων.
Επιστροφή:

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την ύπαρξη προηγούμενης άδειας για την αρχική
μεταφορά του αντικειμένου που επιστρέφεται κατόπιν επισκευής. Τα κράτη μέλη πρέπει να
επιλέξουν μία από τις ακόλουθες επιλογές για την επιστροφή του συνδεόμενου με τον τομέα
της άμυνας προϊόντος μετά την επισκευή ή τη συντήρηση:
α) Απαλλαγή από την υποχρέωση προηγούμενης χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2009/43/ΕΚ·
β) Δημοσίευση συγκεκριμένης γενικής άδειας μεταφοράς για την επιστροφή προϊόντων
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας μετά την επισκευή ή τη συντήρηση, με τουλάχιστον
τον ίδιο κατάλογο επιλέξιμων προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας·
γ) Ενσωμάτωση της επιστροφής στη γενική άδεια μεταφοράς για επισκευή και/ή συντήρηση.

Διάρκεια:

2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν προθεσμία για την επιστροφή των συνδεόμενων με τον
τομέα της άμυνας προϊόντων.

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν την παρούσα σύσταση έως την 1η Ιουλίου 2019 το αργότερο.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό να
εφαρμόσουν την παρούσα σύσταση.
3.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018.
Για την Επιτροπή
Elżbieta BIEŃKOWSKA

Μέλος της Επιτροπής

(1) Η απόφαση αριθ. 111/2013 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 14ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί
κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (ΕΕ L 318 της 28.11.2013, σ. 12), που ενσωμάτωσε την οδηγία
2009/43/EΚ στη συμφωνία του ΕΟΧ, περιλάμβανε ρητό κείμενο προσαρμογής: «Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στο Λιχτενστάιν».
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ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2018/2052 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2018
σχετικά με την ευθυγράμμιση του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων για τις γενικές άδειες
μεταφοράς για τον σκοπό της έκθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της
οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 8611]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), τα κράτη
μέλη υποχρεούνται να δημοσιεύουν τουλάχιστον τέσσερις γενικές άδειες μεταφοράς.

(2)

Οι γενικές άδειες μεταφοράς αποτελούν βασικό στοιχείο του απλουστευμένου συστήματος αδειοδότησης που θεσπίστηκε
με την οδηγία 2009/43/ΕΚ.

(3)

Οι διαφορές στο πεδίο εφαρμογής των γενικών αδειών μεταφοράς που δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη όσον αφορά
συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας προϊόντα που καλύπτονται και οι αποκλίνουσες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις
μεταφορές των προϊόντων αυτών θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την εφαρμογή της οδηγίας 2009/43/ΕΚ και την
επίτευξη του προβλεπόμενου σε αυτή στόχου της απλούστευσης. Η ευθυγράμμιση των εθνικών προσεγγίσεων όσον
αφορά το πεδίο εφαρμογής και τις προϋποθέσεις για τις μεταφορές βάσει των γενικών αδειών μεταφοράς που
δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ελκυστικότητας και της χρήσης των εν λόγω
αδειών.

(4)

Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 18ης Μαΐου 2015, επανέλαβε την ανάγκη για την εφαρμογή και υλοποίηση,
μεταξύ άλλων, της οδηγίας 2009/43/ΕΚ. Μετά την έγκριση δύο προηγούμενων συστάσεων σχετικά με τις γενικές άδειες
μεταφοράς για τις ένοπλες δυνάμεις (2) και για πιστοποιημένους παραλήπτες (3), η Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης για την
ευρωπαϊκή άμυνα (4) και στην έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της οδηγίας για τις μεταφορές (5), ανακοίνωσε την
εστίασή της στις υπόλοιπες δύο γενικές άδειες μεταφοράς, που καλύπτουν τις μεταφορές για σκοπούς επίδειξης,
αξιολόγησης, έκθεσης, επισκευής και συντήρησης.

(5)

Η πρωτοβουλία για την παρούσα σύσταση στηρίχθηκε σθεναρά από τους εκπροσώπους των κρατών μελών στο πλαίσιο
της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 14 της οδηγίας 2009/43/ΕΚ. Οι κατευθυντήριες γραμμές που
εκτίθενται στη σύσταση αντικατοπτρίζουν τις συζητήσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί δυνάμει της εν
λόγω επιτροπής.

(6)

Η παρούσα σύσταση ισχύει για τον κατάλογο των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων (που αντιστοιχεί
στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης), όπως ορίζεται στο παράρτημα της οδηγίας 2009/43/ΕΚ. Η
παρούσα σύσταση θα επικαιροποιηθεί όταν είναι αναγκαίο, προκειμένου να λάβει υπόψη τις μελλοντικές επικαιρο
ποιήσεις του καταλόγου των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων.

(7)

Με βάση τις συζητήσεις με τα κράτη μέλη, και λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των προϊόντων (συμπεριλαμ
βανομένων των εξαιρέσεων), όπως είναι, για παράδειγμα, η ευαισθησία τους, τα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας
προϊόντα που παρατίθενται στο σημείο 1.1 της παρούσας σύστασης αποτελούν ελάχιστο και μη εξαντλητικό κατάλογο
των προϊόντων για τα οποία τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη μεταφορά δυνάμει των αδειών GTL-EX. Αυτό σημαίνει ότι η
GTL-EX που δημοσιεύεται από ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να επιτρέπει τη μεταφορά άλλων συνδεόμενων με τον
τομέα της άμυνας προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της οδηγίας 2009/43/ΕΚ και τα οποία δεν
παρατίθενται στην παρούσα σύσταση.

(8)

Στο πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά με την παρούσα σύσταση, τα κράτη μέλη έχουν υπενθυμίσει ότι δεσμεύονται από
αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως η κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (6),
καθώς και από διεθνείς αναλήψεις υποχρεώσεων στον τομέα του ελέγχου των εξαγωγών.

(1) Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και
προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1).
(2) ΕΕ L 329 της 3.12.2016, σ. 101.
3
( ) ΕΕ L 329 της 3.12.2016, σ. 105.
(4) COM(2016) 950 final.
(5) COM(2016) 760 final.
(6) Κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2018, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των
εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Συνιστάται στα κράτη μέλη να προσαρμόζουν τις γενικές άδειες μεταφοράς για έκθεση σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία.
1.1. Προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας που είναι επιλέξιμα για μεταφορά στα πλαίσια της γενικής
άδειας μεταφοράς για τον σκοπό της έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας
2009/43/ΕΚ
Οι ακόλουθες κατηγορίες ML αποτελούν υποσύνολο του καταλόγου των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας
προϊόντων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της οδηγίας 2009/43/ΕΚ. Η γενική άδεια μεταφοράς για τον σκοπό της
έκθεσης (GTL-EX) θα πρέπει, κατ' ελάχιστον, να επιτρέπει τη μεταφορά συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων
που προσδιορίζονται στις κατηγορίες ML κατωτέρω. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να συμπεριλάβουν στην GTLEX περισσότερες κατηγορίες ML με αντίστοιχα προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας.
Κατάλογος κατηγοριών ML που καλύπτονται ως ελάχιστη απαίτηση:
— ML 1. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Όπλα ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση·
— Κάννες και κλείστρα για όπλα ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση.
— ML 2. Υποσημεία γ) και δ). Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα.
— ML 3. Περιλαμβάνονται τα εξής προϊόντα:
— Αδρανή μοντέλα πυρομαχικών.
— ML 4. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Υποσημείο 4.α) Όλα τα προϊόντα εξαιρούνται, εκτός από τα αδρανή μοντέλα που περιλαμβάνονται·
— Υποσημείο 4.β) Ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη για τους σκοπούς της εκτόξευσης, της σκόπευσης, της
παραπλάνησης, της παρεμβολής και της διατάραξης, που εμπίπτουν στο υποσημείο ML 4.α).
— ML 5. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Υποσημείο 5.γ) Εξοπλισμός αντιμέτρων για αντικείμενα που προσδιορίζονται στα υποσημεία ML5.α ή ML5.β.
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται χωρίς συστατικό μέρος κρυπτογράφησης και χωρίς ολοκληρωμένη βάση
δεδομένων.
— ML 6. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Ολόκληρα οχήματα που εμπίπτουν στο υποσημείο ML 6.α)·
— Πλαίσιο και πυργίσκοι που εμπίπτουν στο υποσημείο ML 6.α).
— ML 7. Εξαιρούνται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— —Υποσημείο 7.στ) Προστατευτικός και απολυμαντικός εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για
στρατιωτική χρήση, συστατικά μέρη αυτού και μίγματα χημικών ουσιών·
— Υποσημείο 7.ζ) Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση, σχεδιασμένος ή
τροποποιημένος για την ανίχνευση ή τον προσδιορισμό της ταυτότητας υλικών που προσδιορίζονται στα
υποσημεία ML7.α, ML7.β ή ML7.δ, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού.
— ML 9. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Ολόκληρα πολεμικά πλοία (επιφανείας ή υποβρύχια)·
— Ολόκληρα κύτη·
— Αντικείμενα που προσδιορίζονται στο υποσημείο ML9.γ) Υποβρύχιες συσκευές ανίχνευσης, ειδικά σχεδιασμένες για
στρατιωτική χρήση, σχετικές διατάξεις ελέγχου και συστατικά μέρη τους ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική
χρήση.
— ML 10. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Ολόκληρο αεροσκάφος·
— Άτρακτος για μαχητικά αεροσκάφη και μαχητικά ελικόπτερα·
— Κινητήρες για μαχητικά αεροσκάφη.
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— ML 11. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Υποσημείο ML11.α)α. Ηλεκτρονικά αντίμετρα και εξοπλισμός ηλεκτρονικών αντιμέτρων, περιλαμβανομένου του
εξοπλισμού δημιουργίας και αντιμετώπισης παρεμβολών·
— Υποσημείο ML11.α)β. Λυχνίες ταχείας μεταβολής συχνότητας·
— Υποσημείο ML11.α)γ. Ηλεκτρονικά συστήματα ή εξοπλισμός σχεδιασμένος είτε για την επιτήρηση και την παρακο
λούθηση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος για σκοπούς στρατιωτικών πληροφοριών ή ασφαλείας είτε για την
αντίκρουση της επιτήρησης και της παρακολούθησης αυτής·
— Υποσημείο ML11.α)δ. Υποβρύχια αντίμετρα, περιλαμβανομένης της ακουστικής και μαγνητικής παρεμβολής και
παραπλάνησης και εξοπλισμού σχεδιασμένου για την εισαγωγή εξωτερικών ή εσφαλμένων σημάτων στους δέκτες
ηχοεντοπισμού·
— Υποσημείο ML11.α)ε. Εξοπλισμός ασφαλείας για την επεξεργασία δεδομένων, εξοπλισμός ασφαλείας δεδομένων
και εξοπλισμός ασφαλείας διαβίβασης και γραμμών σήμανσης, με χρήση μεθόδων κρυπτογράφησης·
— Υποσημείο ML11.α)στ. Εξοπλισμός αναγνώρισης, πιστοποίησης γνησιότητας και φόρτωσης και διαχείρισης
κλειδών, εξοπλισμός κατασκευής και διανομής·
— Υποσημείο ML11.α)θ. Ψηφιακοί αποδιαμορφωτές ειδικά σχεδιασμένοι για τις πληροφορίες σημάτων·
— Υποσημείο ML11.β) Εξοπλισμός ηλεκτρονικών παρεμβολών και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη για Παγκόσμια
Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης (GNSS)·
— Υποσημείο ML11.γ) «Διαστημικό σκάφος» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για στρατιωτική χρήση και
συστατικά μέρη «διαστημικού σκάφους» ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση.
— ML 13. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα.
— ML 14. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα.
— ML 15. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα.
— ML 16. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα.
— ML 17. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Υποσημείο ML17.στ) Βιβλιοθήκες ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για στρατιωτική χρήση με συστήματα,
εξοπλισμό ή συστατικά μέρη που προσδιορίζονται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της EE·
— Υποσημείο ML17.ζ) Εξοπλισμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας ή εξοπλισμός πρόωσης, περιλαμβανομένων των
πυρηνικών αντιδραστήρων, ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση και τα συστατικά μέρη αυτού, ειδικά
σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση·
— Υποσημείο ML17.η) Εξοπλισμός και υλικό, επιστρωμένα ή επεξεργασμένα για την απόκρυψη του ίχνους, ειδικά
σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση, πέραν αυτών που προσδιορίζονται αλλού στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο
της ΕΕ·
— Υποσημείο ML17.θ) Προσομοιωτές ειδικά σχεδιασμένοι για στρατιωτικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.
— ML 18. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα.
— ML 21. Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, εκτός από:
— Υποσημείο ML21.α) Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χρήσεις:
— Ανάπτυξη, παραγωγή, λειτουργία ή συντήρηση εξοπλισμού που προσδιορίζεται στον κοινό στρατιωτικό
κατάλογο της EE,
— Ανάπτυξη ή παραγωγή υλικών που προσδιορίζονται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της EE, ή
— Ανάπτυξη, παραγωγή, λειτουργία ή συντήρηση λογισμικού που προσδιορίζεται στον κοινό στρατιωτικό
κατάλογο της EE.
— Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για τη χρήση αντικειμένων που δεν περιλαμβάνονται στον
κατάλογο της παρούσας γενικής άδειας μεταφοράς.
— ML 22. Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
— Μόνο η αναγκαία τεχνολογία για τη χρησιμοποίηση των προϊόντων που επιτρέπονται στην ίδια γενική άδεια
μεταφοράς.
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1.2. Προϋποθέσεις που θα ενσωματωθούν στη γενική άδεια μεταφοράς για έκθεση
Ο κάτωθι κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Ωστόσο, άλλες προϋποθέσεις που προστίθενται από ένα κράτος μέλος δεν
πρέπει να αντιβαίνουν ή να υπονομεύουν τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω.
Γεωγραφική ισχύς:

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (1)

Μεταφορά για έκθεση: Μεταφορά όλων των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων για τον σκοπό της έκθεσής
τους σε κράτος μέλος, τα οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε επιχειρησιακές συνθήκες και
δεν περιλαμβάνουν σκοπούς επίδειξης ή αξιολόγησης.
Επαναμεταφορά:

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες επιλογές για την επαναμεταφορά του
συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας προϊόντος μετά την έκθεση, κατά περίπτωση:
α) Απαλλαγή από την υποχρέωση προηγούμενης χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2009/43/ΕΚ·
β) Δημοσίευση συγκεκριμένης γενικής άδειας μεταφοράς για την επαναμεταφορά προϊόντων
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας μετά την έκθεση, με τουλάχιστον τον ίδιο κατάλογο
επιλέξιμων προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας·
γ) Ενσωμάτωση της επαναμεταφοράς στη γενική άδεια μεταφοράς για έκθεση.

Διάρκεια:

2.

Τα κράτη μέλη καταγωγής μπορούν να ορίσουν προθεσμία για την επιστροφή του συνδεόμενου
με τον τομέα της άμυνας προϊόντος η οποία πρέπει να τηρηθεί από τον προμηθευτή προς την
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής. Τα κράτη μέλη από τα οποία επαναμεταφέρεται το
συνδεόμενο με τον τομέα της άμυνας προϊόν μπορούν επίσης να ορίσουν προθεσμία για την
επαναμεταφορά, η οποία προθεσμία πρέπει να τηρηθεί από τον προμηθευτή ή τον αντιπρόσωπό
του.

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν την παρούσα σύσταση έως την 1η Ιουλίου 2019 το αργότερο.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό να
εφαρμόσουν την παρούσα σύσταση.
3.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018.
Για την Επιτροπή
Elżbieta BIEŃKOWSKA

Μέλος της Επιτροπής

(1) Η απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 111/2013, της 14ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί
κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (ΕΕ L 318 της 28.11.2013, σ. 12), που ενσωμάτωσε την οδηγία
2009/43/EΚ στη συμφωνία για τον ΕΟΧ, περιλάμβανε ρητό κείμενο προσαρμογής: «Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στο Λιχτενστάιν».
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