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Πρόταση κανονισµού 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/... 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της … 

για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, (ΕΚ) 

αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 και 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου, και των κανονισµών (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 και 

(ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την 

υποχρέωση εκφόρτωσης, και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1434/98 του 

Συµβουλίου  

                                                 
*  Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους 

πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 

43 παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2, 

                                                 
1 Γνώµη της 29ης Απριλίου 2014 (ΕΕ C 311 της 12.9.2014, σ. 68) 
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της … 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου1 επιδιώκει µεταξύ άλλων τη σταδιακή κατάργηση των απορρίψεων 

▌καθιστώντας υποχρεωτική την εκφόρτωση για τα αλιεύµατα ειδών υποκειµένων σε 

όρια αλιευµάτων και ειδών υποκειµένων σε ελάχιστα µεγέθη στη Μεσόγειο. 

Ορισµένες διατάξεις των ισχυόντων κανονισµών για τη θέσπιση τεχνικών και 

ελεγκτικών µέτρων αντίκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης και αναγκάζουν τους 

αλιείς να ξαναρίχνουν τα ψάρια στη θάλασσα. Για να αρθούν οι ασυµβατότητες 

ανάµεσα στους κανονισµούς αυτούς και στην υποχρέωση εκφόρτωσης, και για να 

υλοποιηθεί η υποχρέωση αυτή, οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να τροποποιηθούν ή 

να καταργηθούν. 

▌ 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

11ης ∆εκεµβρίου 2013 για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισµών 
του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου και την 
κατάργηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συµβουλίου 
και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22). 
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(2) Συγκεκριµένα, για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, ο 

κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συµβουλίου1▌ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε 

να προβλέπει ότι όλα τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα θαλάσσιων οργανισµών που 

ανήκουν σε είδη υπαγόµενα στην υποχρέωση εκφόρτωσης και έχουν αλιευθεί καθ’ 

υπέρβαση των ορίων περί σύνθεσης των αλιευµάτων εκφορτώνονται και 

προσµετρώνται στις ποσοστώσεις, ότι τα ελάχιστα µεγέθη εκφόρτωσης για τους 

θαλάσσιους οργανισµούς που υπάγονται στην υποχρέωση εκφόρτωσης 

αντικαθίστανται από ελάχιστα µεγέθη αναφοράς διατήρησης, ▌ ότι όλα τα 

ανεπιθύµητα αλιεύµατα θαλάσσιων οργανισµών που ανήκουν σε είδη υπαγόµενα 

στην υποχρέωση εκφόρτωσης και έχουν αλιευθεί καθ’ υπέρβαση των ορίων για τα 

παρεµπίπτοντα αλιεύµατα σε συγκεκριµένες περιοχές, σε συγκεκριµένες χρονικές 

περιόδους και για συγκεκριµένους τύπους εργαλείων εκφορτώνονται και 

προσµετρώνται στις ποσοστώσεις και διευκρινίζοντας ότι η απαγόρευση αύξησης 

της αξίας των αλιευµάτων δεν πρέπει να ισχύει όταν εισάγονται εξαιρέσεις στο 

πλαίσιο της υποχρέωσης εκφόρτωσης.  

                                                 
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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(3) Επιπλέον, χάριν ασφαλείας δικαίου, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις που 

αφορούν την απαγόρευση αλιείας για την προστασία των ιχθυδίων εγκλεφίνου στη 

διαίρεση ICES VIb. 

(4) Για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, ο κανονισµός (ΕΚ) 

αριθ. 2187/2005 του Συµβουλίου1 ▌ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπει 

ότι όλα τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα θαλάσσιων οργανισµών που ανήκουν σε είδη 

υπαγόµενα στην υποχρέωση εκφόρτωσης στην Βαλτική Θάλασσα και έχουν 

αλιευθεί καθ’ υπέρβαση των ορίων σύνθεσης αλιευµάτων εκφορτώνονται και 

προσµετρώνται στις ποσοστώσεις· ότι τα ελάχιστα µεγέθη εκφόρτωσης για τους 

θαλάσσιους οργανισµούς που ανήκουν σε είδη υπαγόµενα στην υποχρέωση 

εκφόρτωσης αντικαθίστανται από ελάχιστα µεγέθη αναφοράς διατήρησης· και ότι 

απαγορεύεται η αλίευση σολοµού και θαλάσσιας πέστροφας σε συγκεκριµένες 

χρονικές περιόδους και σε συγκεκριµένες περιοχές πλην της αλίευσης µε δίχτυα-

ενέδρες (νταλιάνια). 

(5) Για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, ο κανονισµός (ΕΚ) 

αριθ. 1967/2006 του Συµβουλίου2 ▌θα πρέπει να τροποποιηθεί µε την 

αντικατάσταση των ελάχιστων µεγεθών θαλάσσιων οργανισµών που ανήκουν σε 

είδη υπαγόµενα στην υποχρέωση εκφόρτωσης από ελάχιστα µεγέθη αναφοράς 

διατήρησης χωρίς να υπονοµεύονται η ιδέα και η εφαρµογή των ισχυόντων 

ελάχιστων µεγεθών αλίευσης▌. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 2005, για τη 

διατήρηση των αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών µέτρων στα ύδατα της Βαλτικής 
Θάλασσας, των Belts και του Sound, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1434/98 και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 88/98 (EE L 349 της 31.12.2005, 
σ. 1). 

2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 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). 
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(6) Για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, ο κανονισµός (ΕΚ) 

αριθ. 1098/2007 του Συµβουλίου1▌, θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να 

προβλέπεται ότι, σε περίπτωση αλιείας µε παρασυρόµενα παραγάδια ▌, απλάδια 

δίχτυα, δίχτυα εµπλοκής και µανωµένα δίχτυα σε συγκεκριµένες περιοχές και 

συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, όλα τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα γάδου 

εκφορτώνονται και προσµετρώνται στις ποσοστώσεις. 

(7) Μετά την γνωµοδότηση της επιστηµονικής, τεχνικής και οικονοµικής επιτροπής 

για την αλιεία (ΕΤΟΕΑ), σύµφωνα µε την οποία ο κανόνας περιορισµού της 

αλιευτικής προσπάθειας που προβλέπεται στο ισχύον σχέδιο διαχείρισης για τον 

γάδο της Βαλτικής Θάλασσας δεν είναι αναγκαίος για την εκπλήρωση των 

στόχων της αναθεωρηµένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής όσον αφορά τα 

αποθέµατα που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης, τα όρια αλιευτικής 

προσπάθειας για τα αποθέµατα γάδου στη Βαλτική Θάλασσα θα πρέπει να 

καταργηθούν.  

(8) Για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, ο κανονισµός (ΕΚ) 

αριθ. 254/2002 του Συµβουλίου2▌ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπεται 

ότι στην αλιεία βασιλικών χτενιών µε τράτα ▌ όλα τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα 

θαλάσσιων οργανισµών που ανήκουν σε είδη υπαγόµενα σε υποχρέωση εκφόρτωσης 

και έχουν αλιευθεί επιπλέον των ορίων παρεµπιπτόντων αλιευµάτων εκφορτώνονται 

και προσµετρώνται στις ποσοστώσεις. 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2007, για τη 

θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέµατα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις 
αλιευτικές δραστηριότητες εκµετάλλευσης των εν λόγω αποθεµάτων, για την τροποποίηση 
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 779/97 
(ΕΕ L 248 της 22.9.2007, σ. 1). 

2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 254/2002 του Συµβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2002 για τη 

θέσπιση µέτρων που θα εφαρµοσθούν το 2002 για την αποκατάσταση του αποθέµατος γάδου 
στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIα) (ΕΕ L 41 της 13.2.2002, σ. 1). 
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(9) Για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, ο κανονισµός (ΕΚ) 

αριθ. 2347/2002 του Συµβουλίου1 ▌ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε τα 

ανεπιθύµητα αλιεύµατα ειδών βαθέων υδάτων που υπάγονται σε υποχρέωση 

εκφόρτωσης να εκφορτώνονται και να προσµετρώνται στις ποσοστώσεις. 

(10) Για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση και η εφαρµογή της υποχρέωσης 

εκφόρτωσης, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου2 θα πρέπει να 

τροποποιηθεί εισάγοντας απαίτηση χωριστής καταγραφής των δεδοµένων 

σχετικά µε αλιεύµατα κάτω του ελάχιστου µεγέθους αναφοράς διατήρησης, 

εισάγοντας απαίτηση χωριστής στοιβασίας των αλιευµάτων και 

συµπεριλαµβάνοντας διατάξεις για την εµπορία των αλιευµάτων κάτω των 

ελάχιστων µεγεθών αναφοράς διατήρησης και για την τοποθέτηση παρατηρητών 

ελέγχου. 

(11) ∆εδοµένου ότι οι απορρίψεις αποτελούν σηµαντική σπατάλη και θίγουν την 

αειφόρο εκµετάλλευση των θαλάσσιων οργανισµών και των θαλάσσιων 

οικοσυστηµάτων, και ▌ επειδή η τήρηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης από τις 

επιχειρήσεις είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία της ▌, η παράβαση της 

υποχρέωσης αυτής θα πρέπει να στοιχειοθετεί σοβαρή παράβαση του κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. 1224/2009. Η υποχρέωση εκφόρτωσης αποτελεί θεµελιώδη αλλαγή για 

τις επιχειρήσεις και συνεπώς ενδείκνυται η κατά δύο έτη αναβολή της εφαρµογής 

των κανόνων περί σοβαρών παραβάσεων για τέτοιες παραβάσεις. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη 

θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που εφαρµόζονται στην αλιεία 
αποθεµάτων βαθέων υδάτων (ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 6). 

2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 2009, περί 
θεσπίσεως κοινοτικού συστήµατος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) 
αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) 
αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 
1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, 
(ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1). 
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(12) Η εισαγωγή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, σε συνδυασµό µε ορισµένους νέους 

κανόνες ευελιξίας των ποσοστώσεων µεταξύ των ετών, απαιτεί προσαρµογή των 

κανόνων για την µείωση των ποσοστώσεων και της αλιευτικής προσπάθειας. 

(13) Η ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων που προορίζονται ειδικά για την 

αλίευση θαλάσσιων οργανισµών µικρότερων από τα ελάχιστα µεγέθη αναφοράς 

διατήρησης για χρήσεις εκτός της ανθρώπινης κατανάλωσης θα πρέπει να 

αποφεύγεται και ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αντανακλά 

αυτήν την αρχή. 

(14) Στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ.1380/2013 θεσπίστηκε η έννοια των ελάχιστων 

µεγεθών αναφοράς διατήρησης για την προστασία των νεαρών θαλάσσιων 

οργανισµών. Όσον αφορά τα είδη που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης, οι 

ιχθύες µεγέθους µικρότερου από τα εν λόγω ελάχιστα µεγέθη αναφοράς 

διατήρησης δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για άµεση ανθρώπινη 

κατανάλωση. Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 προβλέπει τη θέσπιση κοινών 

προτύπων εµπορίας, συµπεριλαµβανοµένων των ελάχιστων µεγεθών εµπορίας. Τα 

εν λόγω ελάχιστα µεγέθη εµπορίας θα πρέπει να αντιστοιχούν στο ελάχιστο 

µέγεθος αναφοράς διατήρησης για τα εν λόγω είδη, προκειµένου να µην 

διακυβευθεί ο σκοπός αυτών των ελάχιστων µεγεθών αναφοράς διατήρησης. 

Είναι, συνεπώς, αναγκαία η ευθυγράµµιση των ελάχιστων µεγεθών εµπορίας µε 

τα ελάχιστα µεγέθη αναφοράς διατήρησης. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

11ης ∆εκεµβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 
και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1). 



 

AM\1059051EL.doc 9/69 PE555.104v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

(15) Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 θα πρέπει να επιτρέπει ρητά την προσθήκη 

τεχνικών µέτρων σε σχέδια απορρίψεων που συνδέονται αυστηρά µε την 

εφαρµογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και αποσκοπούν στην αύξηση της 

επιλεκτικότητας και τη µείωση κατά το δυνατόν των ανεπιθύµητων αλιευµάτων. 

(16) Οι ιχθύες που έχουν υποστεί βλάβη από αρπακτικά ζώα όπως ιχθυοφάγα 

θαλάσσια θηλαστικά, αρπακτικούς ιχθείς ή αρπακτικά πτηνά, µπορούν να 

αποτελέσουν κίνδυνο για τους ανθρώπους, τα ζώα συντροφιάς και άλλους ιχθείς 

λόγω των παθογόνων και των βακτηρίων που θα µπορούσαν να µεταδοθούν από 

τα ζώα αυτά. Κατά συνέπεια, η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν θα πρέπει να ισχύει 

για τέτοια αλιεύµατα και οι ιχθύες που έχουν υποστεί βλάβη θα πρέπει να 

απορρίπτονται αµέσως στη θάλασσα. 
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(17) Οι κανονισµοί του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, (ΕΚ) αριθ. 

1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 2347/2002, και 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 καθώς και οι κανονισµοί (EΕ) αριθ. 1379/2013 και (EΕ) αριθ. 

1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, θα πρέπει εποµένως 

να τροποποιηθούν αναλόγως.  

(18) ∆εδοµένου ότι οι κανόνες σύνθεσης των αλιευµάτων και οι συναφείς περιορισµοί 

χρήσης της ρέγγας που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1434/98 του 

Συµβουλίου1 δεν έχουν πλέον σηµασία στο πλαίσιο της υποχρέωσης εκφόρτωσης 

αφού όλα τα αλιεύµατα ρέγγας που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης πρέπει 

να εκφορτώνονται και να προσµετρώνται στις ποσοστώσεις και οι ρέγγες που είναι 

κάτω του ελάχιστου µεγέθους αναφοράς διατήρησης πρέπει να χρησιµοποιούνται για 

άλλους σκοπούς εκτός από άµεση ανθρώπινη κατανάλωση, ο εν λόγω κανονισµός 

θα πρέπει να καταργηθεί. 

(19) Ο όρος «Κοινότητα» που χρησιµοποιείται στο διατακτικό των κανονισµών (ΕΚ) 

αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 

και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί για να ληφθεί υπόψη η 

έναρξη ισχύος, την 1η ∆εκεµβρίου 2009, της Συνθήκης της Λισαβόνας, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1434/98 του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 περί των όρων υπό 

τους οποίους επιτρέπεται να εκφορτώνεται ρέγγα για βιοµηχανικούς σκοπούς, πλην της 
άµεσης ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 10). 
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Άρθρο 1  

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98 

O κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 τροποποιείται ως εξής: 

1) Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ), στο άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο β) 

και στο παράρτηµα Ι υποσηµείωση 5, ο όρος «Κοινότητα» ή ο αντίστοιχος 

επιθετικός προσδιορισµός αντικαθίσταται από τον όρο «Ένωση» ή τον αντίστοιχο 

επιθετικό προσδιορισµό, µε τις τυχόν αναγκαίες γραµµατικές προσαρµογές. 

2) Το άρθρο 1α διαγράφεται. 
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3) Στο άρθρο 3 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«θ) ως ανεπιθύµητα αλιεύµατα νοούνται τυχαία αλιεύµατα θαλάσσιων οργανισµών 

τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου*, πρέπει να 

εκφορτώνονται και προσµετρώνται στις ποσοστώσεις είτε διότι το µέγεθός 

τους είναι µικρότερο από το ελάχιστο µέγεθος αναφοράς διατήρησης είτε 

διότι υπερβαίνουν τις επιτρεπόµενες ποσότητες δυνάµει των κανόνων 

σύνθεσης του αλιεύµατος και των κανόνων για τα παρεµπίπτοντα 

αλιεύµατα. 

_____________________ 

* Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2013 για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 

την τροποποίηση των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου και την κατάργηση των κανονισµών 

(ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συµβουλίου και της 

απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).». 
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4) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: 

α) Στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Η αλιεία οποιουδήποτε είδους που απαριθµείται στα παραρτήµατα I έως V µε 

τη χρησιµοποίηση διχτυών µε µάτια µεγέθους µικρότερου της κατηγορίας 

µεγέθους που προβλέπεται για τα στοχευόµενα είδη στα εν λόγω 

παραρτήµατα ▌ απαγορεύεται.»· 

β) Στην παράγραφο 4 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Τα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου δεν ισχύουν για τα ανεπιθύµητα 

αλιεύµατα ειδών που υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης όπως ορίζεται στο 

άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω ανεπιθύµητα 

αλιεύµατα εκφορτώνονται και προσµετρώνται στις ποσοστώσεις.». 

▌ 
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5) Στο άρθρο 7 παράγραφος 5 προστίθενται τα εξής εδάφια: 

«Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για ανεπιθύµητα αλιεύµατα καρκινοειδών του γένους 

Pandalus ▌ που υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω ανεπιθύµητα αλιεύµατα 

εκφορτώνονται και προσµετρώνται στις ποσοστώσεις.  

Η αλιεία καρκινοειδών του γένους Pandalus µε δίχτυα µε µέγεθος µατιών που 

κυµαίνεται από 32 έως 54 χιλιοστά, χωρίς τον εξοπλισµό που ορίζεται στο πρώτο 

εδάφιο απαγορεύεται.». 

6) Στο άρθρο 10 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου δεν ισχύει για τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα 

ειδών που υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω ανεπιθύµητα αλιεύµατα εκφορτώνονται και 

προσµετρώνται στις ποσοστώσεις.». 

7) Στο άρθρο 11▌παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου δεν ισχύει για τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα 

ειδών που υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω ανεπιθύµητα αλιεύµατα εκφορτώνονται και 

προσµετρώνται στις ποσοστώσεις.». 

▌ 
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8) Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 15 

1. Όταν θαλάσσιοι οργανισµοί είδους υπαγόµενου σε υποχρέωση εκφόρτωσης 

αλιεύονται καθ’ υπέρβαση των επιτρεπόµενων ποσοστών ή ποσοτήτων που 

καθορίζονται στα άρθρα 20 παράγραφος 2, 21 παράγραφος 2, 22 παράγραφος 

2 στοιχείο β), 27 παράγραφος 2, 29 παράγραφος 4 στοιχείο β), 29β 

παράγραφος 2, 29β παράγραφος 4, 29δ παράγραφος 5 στοιχείο δ), 29δ 

παράγραφος 6 στοιχείο δ), 29δ παράγραφος 7 στοιχείο γ), 29στ παράγραφος 1, 

34β παράγραφος 2 στοιχείο γ) και 34β παράγραφος 10 του παρόντος 

κανονισµού και στα παραρτήµατα Ι έως VII, X και XI αυτού, ισχύει το άρθρο 

15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1280/2013. Τα εν λόγω ανεπιθύµητα 

αλιεύµατα εκφορτώνονται και προσµετρώνται στις ποσοστώσεις. 

2. Οι θαλάσσιοι οργανισµοί που ανήκουν σε είδος µη υπαγόµενο στην 

υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013 οι οποίοι αλιεύονται καθ’ υπέρβαση των επιτρεπόµενων ποσοστών 

που καθορίζονται στα άρθρα 20 παράγραφος 2, 21 παράγραφος 2, 22 

παράγραφος 2 στοιχείο β), 27 παράγραφος 2, 29 παράγραφος 4 στοιχείο β), 

29β παράγραφος 2, 29β παράγραφος 4, 29δ παράγραφος 5 στοιχείο δ), 29δ 

παράγραφος 6 στοιχείο δ), 29δ παράγραφος 7 στοιχείο γ), 29στ παράγραφος 1, 

34β παράγραφος 2 στοιχείο γ) και 34β παράγραφος 10 του παρόντος 

κανονισµού και στα παραρτήµατα I έως VII, X και XI αυτού, δεν 

εκφορτώνονται αλλά απορρίπτονται αµέσως στη θάλασσα.». 

▌ 
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9) Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: 

«Άρθρο 17 

Ένας θαλάσσιος οργανισµός θεωρείται µικρότερος του κανονικού µεγέθους εάν έχει 

διαστάσεις µικρότερες από το ελάχιστο µέγεθος αναφοράς διατήρησης που ορίζεται 

στα παραρτήµατα XII και XIIα για το σχετικό είδος και τη σχετική γεωγραφική 

περιοχή, ή από ελάχιστο µέγεθος αναφοράς διατήρησης που ορίζεται µε άλλο 

τρόπο σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία. Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες έχουν θεσπιστεί ελάχιστα µεγέθη αναφοράς διατήρησης σε πράξη 

εκδοθείσα σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013, ισχύουν τα ελάχιστα µεγέθη αναφοράς διατήρησης που 

προβλέπονται στα παραρτήµατα XII και XIIα του παρόντος κανονισµού.». 

10) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 18α 

∆ιαδικασία καθορισµού των ελάχιστων µεγεθών αναφοράς διατήρησης στα 

πλαίσια σχεδίων απόρριψης 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία, για τους σκοπούς της έκδοσης των πράξεων 

που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013 και για τη διάρκεια ισχύος τους, να θεσπίζει ελάχιστα µεγέθη 

αναφοράς διατήρησης για τα είδη που υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του 

άρθρου 15 του ανωτέρω κανονισµού. Αυτά τα µεγέθη ορίζονται µε 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 48α του 

παρόντος κανονισµού και το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 µε 

σκοπό να εξασφαλισθεί η προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισµών και, 

κατά περίπτωση, µπορούν να παρεκκλίνουν από τα ελάχιστα µεγέθη αναφοράς 

διατήρησης που ορίζονται στα παραρτήµατα XII και XIIα του παρόντος 

κανονισµού.». 
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11) Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 19 

1. Για αλιεύµατα από µικρότερους του κανονικού µεγέθους θαλάσσιους 

οργανισµούς που ανήκουν σε είδος υπαγόµενο σε υποχρέωση εκφόρτωσης 

ισχύει το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. 

2. Σε περίπτωση που τα αλιεύµατα της παραγράφου 1 έχουν εκφορτωθεί, τα 

κράτη µέλη προβλέπουν µέτρα για τη διευκόλυνση της αποθήκευσης ή για 

την εξεύρεση τρόπων διάθεσής τους, όπως η υποστήριξη των επενδύσεων 

για την κατασκευή και την προσαρµογή τόπων εκφόρτωσης και καταφυγίων 

ή η στήριξη επενδύσεων προστιθέµενης αξίας για τα προϊόντα αλιείας. 

3. Οι µικρότεροι του κανονικού µεγέθους θαλάσσιοι οργανισµοί που ανήκουν σε 

είδος µη υπαγόµενο σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν διατηρούνται επί του σκάφους ούτε 

µεταφορτώνονται, εκφορτώνονται, µεταφέρονται, αποθηκεύονται, πωλούνται, 

εκτίθενται ή προσφέρονται προς πώληση αλλά απορρίπτονται αµέσως στη 

θάλασσα. 

▌ 
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4. Οι παράγραφοι 1 και 3 δεν ισχύουν για τη σαρδέλα, τον γαύρο, τη ρέγγα, το 

σαυρίδι και το σκουµπρί, εντός ορίου 10 % κατά ζων βάρος των συνολικών 

αλιευµάτων καθενός από τα εν λόγω είδη που διατηρούνται επί του 

σκάφους. 

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαυριδιού ή σκουµπριού που δεν 

έχουν το κανονικό µέγεθος υπολογίζεται αναλογικά επί του ζώντος βάρους 

όλων των θαλάσσιων οργανισµών που βρίσκονται στο σκάφος µετά τη 

διαλογή ή κατά την εκφόρτωση. 

Το ποσοστό µπορεί να υπολογιστεί βάσει ενός ή περισσοτέρων 

αντιπροσωπευτικών δειγµάτων. Κατά τη µεταφόρτωση, εκφόρτωση, 

µεταφορά, αποθήκευση, επίδειξη ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του 

ορίου 10 %. 

5. Η παράγραφος 3 δεν ισχύει για σαρδέλα, γαύρο, σκουµπρί και σαυρίδι που 

δεν έχουν το κανονικό µέγεθος αλλά αλιεύονται για να χρησιµοποιηθούν ως 

ζωντανό δόλωµα· αυτά µπορούν να παραµένουν επί του σκάφους, εφόσον 

διατηρούνται ζωντανά.». 

12) Στο άρθρο 19α, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν για τα αλιεύµατα ή τα είδη τα οποία 

εξαιρούνται από την εφαρµογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, σύµφωνα µε 

το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.». 
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13) Στο άρθρο 20 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«4. Στις περιπτώσεις που η ρέγγα υπάγεται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του 

άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύει η παράγραφος 1 

του παρόντος άρθρου.  

 Η αλίευση ρέγγας εντός των γεωγραφικών περιοχών και κατά τις χρονικές 

περιόδους που αναφέρονται στην ▌ παράγραφο 1 απαγορεύεται όταν 

χρησιµοποιούνται:  

α) συρόµενα εργαλεία µε µέγεθος µατιών κάτω των 55 mm, 

β) γρι γρι, 

γ) απλάδια δίχτυα, δίχτυα εµπλοκής, µανωµένα δίχτυα µε µέγεθος 

µατιών κάτω των 55 mm ή 

δ) ελεύθερα κινούµενα δίχτυα µε µέγεθος µατιών µικρότερο των 55 mm, 

εκτός όταν είναι σύµφωνα µε την παράγραφο 3.». 

14) Στο άρθρο 20α προστίθενται τα εξής εδάφια: 

«Στις περιπτώσεις που η ρέγγα υπάγεται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 

του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύει το πρώτο εδάφιο του παρόντος 

άρθρου. Τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα ρέγγας εκφορτώνονται και προσµετρώνται 

στις ποσοστώσεις.  

Η αλίευση ρέγγας εντός των γεωγραφικών περιοχών και κατά τις χρονικές περιόδους 

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο απαγορεύεται όταν χρησιµοποιούνται: 
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α) συρόµενα εργαλεία µε µέγεθος µατιών κάτω των 55 mm, 

β) γρι γρι ή 

γ) απλάδια δίχτυα, δίχτυα εµπλοκής, µανωµένα δίχτυα και ελεύθερα κινούµενα 

δίχτυα µε µέγεθος µατιών µικρότερο των 55 mm.». 

15) Στο άρθρο 21 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«3. Στις περιπτώσεις που η ρέγγα υπάγεται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του 

άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύει η παράγραφος 1 

του παρόντος άρθρου.  

 Η αλίευση ρέγγας εντός των γεωγραφικών περιοχών και κατά τις χρονικές 

περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαγορεύεται όταν 

χρησιµοποιούνται: 

α) συρόµενα εργαλεία µε µέγεθος µατιών κάτω των 32 mm, 

β) γρι γρι ή 

γ) απλάδια δίχτυα, δίχτυα εµπλοκής, µανωµένα δίχτυα και ελεύθερα 

κινούµενα δίχτυα µε µέγεθος µατιών µικρότερο των 30 mm.». 
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16) Στο άρθρο 22 παράγραφος 1 προστίθενται τα εξής εδάφια: 

«Στις περιπτώσεις που το σκουµπρί υπάγεται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του 

άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύει το πρώτο εδάφιο της 

παρούσας παραγράφου.  

Η αλίευση σκουµπριού εντός της γεωγραφικής περιοχής που αναφέρεται στο πρώτο 

εδάφιο απαγορεύεται όταν ποσοστό άνω του 15 % του αλιεύµατος του 

συγκεκριµένου είδους αλιεύεται µε τη χρήση: 

α) συρόµενων εργαλείων µε µέγεθος µατιών κάτω των 70 mm ή 

β) γρι γρι.». 

17) Στο άρθρο 23 παράγραφος 1 προστίθενται τα εξής εδάφια: 

«Στις περιπτώσεις που ο γαύρος υπάγεται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 

του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύει το πρώτο εδάφιο της παρούσας 

παραγράφου. ▌ Τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα γαύρου εκφορτώνονται και 

προσµετρώνται στις ποσοστώσεις.  

Η αλίευση γαύρου µε πελαγικές τράτες απαγορεύεται εντός της γεωγραφικής 

περιοχής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.». 
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18) Στο άρθρο 27 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«3. Στις περιπτώσεις που το σύκο Νορβηγίας υπάγεται σε υποχρέωση εκφόρτωσης 

του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύει η 

παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου.  

Η αλίευση σύκου Νορβηγίας ▌ εντός της γεωγραφικής περιοχής που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 απαγορεύεται, όταν γίνεται µε συρόµενα 

αλιευτικά εργαλεία µε µέγεθος µατιών µικρότερο των 32 mm.». 

19) Στο άρθρο 29 παράγραφος 4 στοιχείο β) προστίθενται τα εξής εδάφια: 

«Στις περιπτώσεις που το αµµόχελο και/ή η σαρδελόρεγγα και/ή η ευρωπαϊκή 

χωµατίδα και/ή η γλώσσα υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 

του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύουν τα σηµεία i), ii) και iii) του 

παρόντος στοιχείου.  

Η αλίευση αµµόχελου και/ή σαρδελόρεγγας και/ή ευρωπαϊκής χωµατίδας και/ή 

γλώσσας απαγορεύεται µε σκάφη που χρησιµοποιούν αλιευτικά εργαλεία άλλα από 

τα οριζόµενα στο παρόν στοιχείο.». 

20) Στο άρθρο 29α παράγραφος 1 προστίθενται τα εξής εδάφια: 

«Στις περιπτώσεις που το αµµόχελο υπάγεται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του 

άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύει το πρώτο εδάφιο της 

παρούσας παραγράφου. Τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα αµµόχελου εκφορτώνονται και 

προσµετρώνται στις ποσοστώσεις.  

Η αλίευση αµµόχελου µε συρόµενα αλιευτικά εργαλεία µε µέγεθος µατιών 

µικρότερο από 32 mm απαγορεύεται εντός της γεωγραφικής περιοχής που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.». 
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21) Το άρθρο 29β τροποποιείται ως εξής: 

α) Στην παράγραφο 2 προστίθενται τα εξής εδάφια: 

«Στις περιπτώσεις που η καραβίδα υπάγεται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του 

άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύει το πρώτο 

εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 

Η αλίευση καραβίδας µε τα αλιευτικά εργαλεία και εντός των γεωγραφικών 

περιοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαγορεύεται.». 

β) Στην παράγραφο 4 προστίθενται τα εξής εδάφια: 

«Στις περιπτώσεις που η καραβίδα υπάγεται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του 

άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύει το πρώτο 

εδάφιο της παρούσας παραγράφου.  

Η αλίευση καραβίδας εντός των γεωγραφικών περιοχών και εκτός των 

περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαγορεύεται.». 
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22) Το άρθρο 29γ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 29γ  

Περιοχή περιορισµού της αλιείας (box) στο Rockall για τον µπακαλιάρο εγκλεφίνο 

στην υποπεριοχή ICES VI 

Η αλιεία, µε εξαίρεση την αλιεία µε παραγάδι, απαγορεύεται στις περιοχές που 

περικλείονται από διαδοχικές λοξοδροµικές γραµµές που ενώνουν τα εξής σηµεία, 

τα οποία µετρώνται σύµφωνα µε το σύστηµα συντεταγµένων WGS84: 

– 57o00’ Β, 15o00’ ∆ 

– 57o00’ Β, 14o00’ ∆ 

– 56o30’ Β, 14o00’ ∆ 

– 56o30’ Β, 15o00’ ∆ 

– 57o00’ Β, 15o00’ ∆.». 
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23) Το άρθρο 29δ τροποποιείται ως εξής: 

α) Στην παράγραφο 3 προστίθενται τα εξής εδάφια: 

«Στις περιπτώσεις που τα είδη που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), 

καθώς και άλλα είδη που υπόκεινται σε όρια αλιευµάτων, αλιεύονται µε τη 

χρήση των αλιευτικών εργαλείων που αναφέρονται στο στοιχείο α) του 

πρώτου εδαφίου και τα είδη αυτά υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του 

άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύει το πρώτο εδάφιο 

στοιχείο β). Τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα αυτών των ειδών εκφορτώνονται και 

προσµετρώνται στις ποσοστώσεις.  

Απαγορεύεται η αλίευση των ειδών που δεν περιλαµβάνονται στο πρώτο 

εδάφιο στοιχείο β).». 

β) Στην παράγραφο 4 προστίθενται τα εξής εδάφια: 

«Στις περιπτώσεις που τα είδη που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), 

καθώς και άλλα είδη που υπόκεινται σε όρια αλιευµάτων, αλιεύονται µε τη 

χρήση των αλιευτικών εργαλείων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 

στοιχείο α), και τα είδη αυτά υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του 

άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύει το πρώτο εδάφιο 

στοιχείο β). Τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα αυτών των ειδών εκφορτώνονται και 

προσµετρώνται στις ποσοστώσεις.  

Απαγορεύεται η αλίευση των ειδών που δεν περιλαµβάνονται στο πρώτο 

εδάφιο στοιχείο β).». 
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24) Στο άρθρο 29ε παράγραφος 2 προστίθενται τα εξής εδάφια: 

«Στις περιπτώσεις που τα είδη που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), 

καθώς και άλλα είδη που υπόκεινται σε όρια αλιευµάτων, αλιεύονται µε τη χρήση 

των αλιευτικών εργαλείων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και τα 

είδη αυτά υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύει το πρώτο εδάφιο στοιχείο β). Τα ανεπιθύµητα 

αλιεύµατα αυτών των ειδών εκφορτώνονται και προσµετρώνται στις ποσοστώσεις.  

Απαγορεύεται η αλίευση των ειδών που δεν περιλαµβάνονται στο πρώτο εδάφιο 

στοιχείο β).». 

25) Στο άρθρο 29στ, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«1α. Στις περιπτώσεις που η διπτερύγιος µουρούνα υπάγεται σε υποχρέωση 

εκφόρτωσης του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύει 

η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου.  

Απαγορεύεται η αλίευση διπτερυγίου µουρούνας µε οποιοδήποτε αλιευτικό 

εργαλείο κατά την περίοδο και εντός των περιοχών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1.». 
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26) Το άρθρο 35 διαγράφεται. 

27) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 47 

∆ιαδικασία θέσπισης τεχνικών µέτρων στα πλαίσια σχεδίων απόρριψης 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία, για τους σκοπούς της έκδοσης των πράξεων 

που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013 και για τη διάρκεια ισχύος τους, να θεσπίζει ειδικές διατάξεις 

όσον αφορά τους τύπους αλιείας ή τα είδη που υπάγονται σε υποχρέωση 

εκφόρτωσης οι οποίες συνίστανται σε τεχνικά µέτρα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 

παράγραφος 2 του ανωτέρω κανονισµού. Τα εν λόγω µέτρα θεσπίζονται µε 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 48α του 

παρόντος κανονισµού και το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, µε 

στόχο την αύξηση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων και τη µείωση 

και, στο µέτρο του δυνατού, την εξάλειψη των ανεπιθύµητων αλιευµάτων και 

µπορούν, κατά περίπτωση, να παρεκκλίνουν από τα µέτρα που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισµό.». 
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28) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 48α 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 

2. Η προβλεπόµενη στα άρθρα 18α και 47 εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών 

από τις ….*. 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 18α και 47 µπορεί να 

ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που 

προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την εποµένη της 

δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν. ∆εν θίγει το 

κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

                                                 
* ΕΕ: να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 



 

AM\1059051EL.doc 29/69 PE555.104v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

4. Μόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάµει των άρθρων 18α 

και 47 τίθεται σε ισχύ µόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο εντός δύο µηνών από την 

κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ή 

εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι δεν 

θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο µήνες 

κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.». 

29) Στα παραρτήµατα ΧΙΙ και XIIα, οι όροι «Ελάχιστο µέγεθος» ή «Ελάχιστα 

µεγέθη» αντικαθίστανται από τους όρους «Ελάχιστο µέγεθος αναφοράς 

διατήρησης» ή «Ελάχιστα µεγέθη αναφοράς διατήρησης».  
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Άρθρο 2  

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 

O κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 τροποποιείται ως εξής: 

1) Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«ιστ) «ανεπιθύµητα αλιεύµατα» νοούνται τυχαία αλιεύµατα θαλάσσιων οργανισµών 

τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου*, πρέπει να 

εκφορτώνονται και να προσµετρώνται στις ποσοστώσεις είτε διότι το 

µέγεθός τους είναι µικρότερο από το ελάχιστο µέγεθος αναφοράς 

διατήρησης είτε διότι αλιεύθηκαν καθ’ υπέρβαση των επιτρεπόµενων 

ποσοτήτων σύµφωνα µε τους κανόνες σύνθεσης του αλιεύµατος ή τους 

κανόνες για τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα. 

_____________________ 

* Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2013 για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 

την τροποποίηση των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου και την κατάργηση των κανονισµών 

(ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συµβουλίου και της 

απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).». 
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2) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: 

α) Στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Απαγορεύεται η αλίευση των ειδών που αναφέρονται στα παραρτήµατα ΙΙ 

και ΙΙΙ µε τη χρήση διχτυών τράτας, δανέζικων γρίπων και άλλων ανάλογων 

εργαλείων, απλαδιών διχτυών, διχτυών εµπλοκής και µανωµένων διχτυών, 

µε µέγεθος µατιών µικρότερο της κατηγορίας µεγέθους που προβλέπεται για 

τα είδη-στόχους τα οποία περιέχονται στα εν λόγω παραρτήµατα.»· 

β) Στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα ειδών που 

υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω ανεπιθύµητα αλιεύµατα εκφορτώνονται και 

προσµετρώνται στις ποσοστώσεις.»· 

γ) Στην παράγραφο 6 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα ειδών που 

υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω ανεπιθύµητα αλιεύµατα εκφορτώνονται και 

προσµετρώνται στις ποσοστώσεις.». 

▌ 
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3) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 12 

Επίτευξη των απαιτούµενων ποσοστών αλιευµάτων 

1. Στην περίπτωση που θαλάσσιοι οργανισµοί που ανήκουν σε είδος υπαγόµενο 

στην υποχρέωση εκφόρτωσης έχουν αλιευθεί καθ’ υπέρβαση των 

επιτρεπόµενων ποσοστών τα οποία καθορίζονται στα παραρτήµατα ΙI και 

ΙΙΙ, εφαρµόζεται το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν 

λόγω ανεπιθύµητα αλιεύµατα εκφορτώνονται και προσµετρώνται στις 

ποσοστώσεις. 

▌ 

2. Οι θαλάσσιοι οργανισµοί που ανήκουν σε είδος µη υπαγόµενο σε υποχρέωση 

εκφόρτωσης του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι οποίοι 

αλιεύονται καθ’ υπέρβαση των επιτρεπόµενων ποσοστών όπως καθορίζονται 

στα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού δεν εκφορτώνονται και 

απορρίπτονται αµέσως στη θάλασσα ▌.». 

4) Στο άρθρο 14, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Ένας θαλάσσιος οργανισµός θεωρείται µικρότερος του κανονικού µεγέθους 

εάν έχει διαστάσεις µικρότερες από το ελάχιστο µέγεθος αναφοράς διατήρησης 

που ορίζεται στο παράρτηµα IV για το σχετικό είδος και τη σχετική 

γεωγραφική περιοχή ή από ελάχιστο µέγεθος αναφοράς διατήρησης που 

ορίζεται µε άλλο τρόπο σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία. Εκτός από τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν θεσπιστεί ελάχιστα µεγέθη αναφοράς 

διατήρησης σε πράξη εκδοθείσα σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 6 

του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ισχύουν τα ελάχιστα µεγέθη 

αναφοράς διατήρησης που προβλέπονται στο παράρτηµα IV του παρόντος 

κανονισµού.». 
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5) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 14α 

∆ιαδικασία καθορισµού των ελαχίστων µεγεθών αναφοράς διατήρησης στο 

πλαίσιο σχεδίων απόρριψης 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία, για τους σκοπούς της έκδοσης των πράξεων 

που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013 και για τη διάρκεια ισχύος τους, να θεσπίζει ελάχιστα µεγέθη 

αναφοράς διατήρησης για τα είδη που υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του 

άρθρου 15 του ανωτέρω κανονισµού. Αυτά τα µεγέθη ορίζονται µε 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 28β του παρόντος 

κανονισµού και το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, µε σκοπό να 

εξασφαλισθεί η προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισµών και, κατά 

περίπτωση, µπορούν να παρεκκλίνουν από τα ελάχιστα µεγέθη αναφοράς 

διατήρησης που ορίζονται στο παράρτηµα IV του παρόντος κανονισµού.». 

6) Στο άρθρο 15 ▌, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Όσον αφορά αλιεύµατα µικρότερων του κανονικού µεγέθους θαλασσίων 

οργανισµών που ανήκουν σε είδος υπαγόµενο σε υποχρέωση εκφόρτωσης, 

ισχύει το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. 

1α. Σε περίπτωση που αλιεύµατα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 έχουν 

εκφορτωθεί, τα κράτη µέλη προβλέπουν µέτρα για τη διευκόλυνση της 

αποθήκευσης ή για την εξεύρεση τρόπων διάθεσής τους, όπως η υποστήριξη 

των επενδύσεων για την κατασκευή και την προσαρµογή τόπων 

εκφόρτωσης και καταφυγίων, ή η στήριξη επενδύσεων προστιθέµενης αξίας 

για τα προϊόντα αλιείας. 
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1β. Οι µικρότεροι του κανονικού µεγέθους θαλάσσιοι οργανισµοί που ανήκουν σε 

είδος µη υπαγόµενο σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν διατηρούνται επί του σκάφους ούτε 

µεταφορτώνονται, εκφορτώνονται, µεταφέρονται, αποθηκεύονται, πωλούνται, 

εκτίθενται ή προσφέρονται προς πώληση αλλά απορρίπτονται αµέσως στη 

θάλασσα.». 

▌ 

7) Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής: 

α) στην παράγραφο 1 προστίθενται τα εξής εδάφια: 

«Στις περιπτώσεις που ο σολοµός (Salmo salar) υπάγεται σε υποχρέωση 

εκφόρτωσης του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το πρώτο 

εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει για τα αλιεύµατα σολοµού. 

Στις περιπτώσεις που η θαλάσσια πέστροφα (Salmo trutta) υπάγεται σε 

υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013, το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει για 

τα αλιεύµατα θαλάσσιας πέστροφας. Τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα σολοµού 

(Salmo salar) ή θαλάσσιας πέστροφας (Salmo trutta) εκφορτώνονται και, 

στην περίπτωση του σολοµού, προσµετρώνται στις ποσοστώσεις.  

Απαγορεύεται η αλίευση σολοµού (Salmo salar) και θαλάσσιας πέστροφας 

(Salmo trutta) µε οποιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο εντός των γεωγραφικών 

περιοχών και κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται στο πρώτο 

εδάφιο της παρούσας παραγράφου καθώς και κατά τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 2.»· 
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β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, επιτρέπεται η αλίευση 

σολοµού (Salmo salar) και θαλάσσιας πέστροφας (Salmo trutta) µε 

νταλιάνια.». 

8) Παρεµβάλλονται τα εξής άρθρα: 

«Άρθρο 28α 

∆ιαδικασία έκδοσης τεχνικών µέτρων στο πλαίσιο σχεδίων απόρριψης 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία, για τους σκοπούς της έκδοσης των πράξεων 

που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013 και για τη διάρκεια ισχύος τους, να θεσπίζει ειδικές διατάξεις 

όσον αφορά τους τύπους αλιείας ή τα είδη που υπάγονται σε υποχρέωση 

εκφόρτωσης οι οποίες συνίστανται σε τεχνικά µέτρα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 

παράγραφος 2 του ανωτέρω κανονισµού. Τα εν λόγω µέτρα θεσπίζονται µε 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 28β του παρόντος 

κανονισµού και το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, µε στόχο την 

αύξηση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων και τη µείωση ή, στο 

µέτρο του δυνατού, την εξάλειψη των ανεπιθύµητων αλιευµάτων και µπορούν, 

κατά περίπτωση, να παρεκκλίνουν από τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισµό. 

Άρθρο 28β 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 
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2. Η προβλεπόµενη στα άρθρα 14α και 28α εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών 

από τις ….*. 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 14α και 28α µπορεί να 

ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 

Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που 

προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την εποµένη της 

δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, που ορίζεται σε αυτήν. ∆εν θίγει 

το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

4. Μόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάµει των άρθρων 14α 

και 28α τίθεται σε ισχύ µόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο εντός δύο µηνών από την 

κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ή 

εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι δεν 

θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο µήνες 

κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.». 

9) Στο παράρτηµα IV, οι όροι «Ελάχιστο µέγεθος» ή «Ελάχιστα µεγέθη» 

αντικαθίστανται από τους όρους «Ελάχιστο µέγεθος αναφοράς διατήρησης» ή 

«Ελάχιστα µεγέθη αναφοράς διατήρησης».  

                                                 
* ΕΕ: να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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Άρθρο 3  

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 

O κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 τροποποιείται ως εξής: 

1) στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο ii), στον τίτλο του άρθρου 6, στο 

άρθρο 7 παράγραφος 1, στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 16 παράγραφος 2, 

στον τίτλο του άρθρου 18, στο άρθρο 26 παράγραφος 1, στο άρθρο 27 

παράγραφος 3 και στο παράρτηµα I τµήµα Β παράγραφος 7, ο όρος «Κοινότητα» 

ή ο αντίστοιχος επιθετικός προσδιορισµός, αντικαθίσταται από τον όρο «Ένωση» 

ή τον αντίστοιχο επιθετικό προσδιορισµό, µε τις τυχόν αναγκαίες γραµµατικές 

προσαρµογές. 

2) Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο σηµείο: 

«18. «ανεπιθύµητα αλιεύµατα»: τυχαία αλιεύµατα θαλάσσιων οργανισµών οι 

οποίοι, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου*, πρέπει να εκφορτώνονται 

διότι το µέγεθός τους είναι µικρότερο από το ελάχιστο µέγεθος αναφοράς 

διατήρησης. 

___________________ 

* Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2013 για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 

την τροποποίηση των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου και την κατάργηση των κανονισµών 

(ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συµβουλίου και της 

απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).». 

▌ 
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3) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 14α 

∆ιαδικασία έκδοσης τεχνικών µέτρων στο πλαίσιο σχεδίων απόρριψης 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία, για τους σκοπούς της έκδοσης των πράξεων 

που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013 και για τη διάρκεια ισχύος τους, να θεσπίζει ειδικές διατάξεις 

όσον αφορά τους τύπους αλιείας ή τα είδη που υπάγονται σε υποχρέωση 

εκφόρτωσης οι οποίες συνίστανται σε τεχνικά µέτρα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 

παράγραφος 2 του ανωτέρω κανονισµού. Τα εν λόγω µέτρα θεσπίζονται µε 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 29α του 

παρόντος κανονισµού και το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, µε 

στόχο την αύξηση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων και τη µείωση 

ή, στο µέτρο του δυνατού, την εξάλειψη των ανεπιθύµητων αλιευµάτων και 

µπορούν, κατά περίπτωση, να παρεκκλίνουν από τα µέτρα που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισµό.». 
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4) Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής: 

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Ένας θαλάσσιος οργανισµός θεωρείται µικρότερος του κανονικού 

µεγέθους εάν έχει διαστάσεις µικρότερες από το ελάχιστο µέγεθος 

αναφοράς διατήρησης που ορίζεται στο ▌ παράρτηµα ΙΙΙ για το σχετικό 

είδος και τη σχετική γεωγραφική περιοχή ή από ελάχιστο µέγεθος 

αναφοράς διατήρησης που ορίζεται µε άλλο τρόπο σύµφωνα µε την 

ενωσιακή νοµοθεσία. Τα ελάχιστα µεγέθη αναφοράς διατήρησης που 

προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙΙ ισχύουν µε την επιφύλαξη των 

ελάχιστων µεγεθών αναφοράς διατήρησης που έχουν θεσπιστεί σε 

πράξη εκδοθείσα σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 6 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. 
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1α. Όσον αφορά αλιεύµατα µικρότερων του κανονικού µεγέθους θαλασσίων 

οργανισµών που ανήκουν σε είδος υπαγόµενο σε υποχρέωση 

εκφόρτωσης ▌, ισχύει το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013. 

1β. Σε περίπτωση που αλιεύµατα αναφεροµένα στην παράγραφο 1α έχουν 

εκφορτωθεί, τα κράτη µέλη προβλέπουν µέτρα για τη διευκόλυνση της 

αποθήκευσης ή για την εξεύρεση τρόπων διάθεσής τους, όπως η 

υποστήριξη των επενδύσεων για την κατασκευή και την προσαρµογή 

τόπων εκφόρτωσης και καταφυγίων ή η στήριξη επενδύσεων 

προστιθέµενης αξίας για τα προϊόντα αλιείας. 

1γ. Οι µικρότεροι του κανονικού µεγέθους θαλάσσιοι οργανισµοί που 

ανήκουν σε είδος µη υπαγόµενο σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 

15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν διατηρούνται επί του 

σκάφους ούτε µεταφορτώνονται, εκφορτώνονται, µεταφέρονται, 

αποθηκεύονται, πωλούνται, εκτίθενται ή προσφέρονται προς πώληση 

αλλά απορρίπτονται αµέσως στη θάλασσα.»· 

▌β)  στην παράγραφο 3, η φράση «Η παράγραφος 1» γίνεται «Η παράγραφος 1α». 
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5) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 15α 

∆ιαδικασία ορισµού των ελαχίστων µεγεθών αναφοράς διατήρησης στο πλαίσιο 

σχεδίων απόρριψης 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία, για τους σκοπούς της έκδοσης των πράξεων 

που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013 και για τη διάρκεια ισχύος τους, να θεσπίζει ελάχιστα µεγέθη 

αναφοράς διατήρησης για τα είδη που υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του 

άρθρου 15 του ανωτέρω κανονισµού. Αυτά τα µεγέθη ορίζονται µε 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 29α του 

παρόντος κανονισµού και το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 µε 

σκοπό να εξασφαλισθεί η προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισµών και, 

κατά περίπτωση, µπορούν να παρεκκλίνουν από τα ελάχιστα µεγέθη αναφοράς 

διατήρησης που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού.». 
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6) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1, οι µικρότεροι του 

κανονικού µεγέθους θαλάσσιοι οργανισµοί επιτρέπεται να αλιεύονται, να 

διατηρούνται επί του σκάφους, να µεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται, να 

µεταφέρονται, να αποθηκεύονται, να πωλούνται, να εκτίθενται ή να 

προσφέρονται για πώληση ζώντες για τον σκοπό άµεσου εµπλουτισµού ή 

µετεγκατάστασης του αποθέµατος, µε την άδεια και υπό την εποπτεία του 

κράτους µέλους στο οποίο πραγµατοποιούνται οι εν λόγω δραστηριότητες.». 

7) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 29α 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 

2. Η προβλεπόµενη στα άρθρα 14α και 15α εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών 

από τις …*. 

                                                 
* ΕΕ: να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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3. Η προβλεπόµενη στα άρθρα 14α και 15α αρµοδιότητα µπορεί να ανακληθεί 

ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συµβούλιο. Η 

απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσης της 

απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

µεταγενέστερη ηµεροµηνία, που ορίζεται σε αυτήν. ∆εν θίγει το κύρος των 

ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

4. Μόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάµει των άρθρων 14α 

και 15α τίθεται σε ισχύ µόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο εντός δύο µηνών από την 

κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ή 

εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι δεν 

θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο µήνες 

κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.». 

8) Στο παράρτηµα III, οι όροι «Ελάχιστα µεγέθη» ή «Ελάχιστο µέγεθος» 

αντικαθίστανται από τους όρους «Ελάχιστο µέγεθος αναφοράς διατήρησης» ή 

«Ελάχιστα µεγέθη αναφοράς διατήρησης». 
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Άρθρο 4 

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 

O κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 τροποποιείται ως εξής: 

1) Στα άρθρα 2 και 10 στο άρθρο 11 παράγραφος 1, στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και 

στο άρθρο 17 παράγραφοι 1, 2 και 5, ο όρος «Κοινότητα» ή ο αντίστοιχος 

επιθετικός προσδιορισµός αντικαθίσταται από τον όρο «Ένωση» ή τον αντίστοιχο 

επιθετικό προσδιορισµό, µε τις τυχόν αναγκαίες γραµµατικές προσαρµογές. 

2) Στο άρθρο 3 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«ζ) ως «ανεπιθύµητα αλιεύµατα» νοούνται τυχαία αλιεύµατα θαλάσσιων 

οργανισµών οι οποίοι, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου*, πρέπει να 

εκφορτώνονται και να προσµετρώνται στις ποσοστώσεις είτε διότι το 

µέγεθός τους είναι µικρότερο από το ελάχιστο µέγεθος αναφοράς 

διατήρησης είτε διότι αλιεύθηκαν καθ’ υπέρβαση των επιτρεπόµενων 

ποσοτήτων σύµφωνα µε τους κανόνες σύνθεσης του αλιεύµατος ή τους 

κανόνες για τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα. 

______________________ 

* Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2013 για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 

την τροποποίηση των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου και την κατάργηση των κανονισµών 

(ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συµβουλίου και της 

απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).». 
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3) Στο κεφάλαιο IV, ο τίτλος τροποποιείται ως εξής: 

«ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ». 

4) Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής: 

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: 

«Περίοδοι κατά τις οποίες απαγορεύεται η αλιεία µε ορισµένους τύπους 

εργαλείων»· 

β) στην παράγραφο 2 προστίθενται τα εξής εδάφια: 

«Όπου ο γάδος υπάγεται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύει το πρώτο εδάφιο της παρούσας 

παραγράφου. Τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα γάδου εκφορτώνονται και 

προσµετρώνται στις ποσοστώσεις.  

Απαγορεύεται η αλίευση γάδου µε παρασυρόµενα παραγάδια ▌ εντός των ▌ 

περιοχών και κατά τις περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.»· 
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γ) διαγράφονται οι παράγραφοι 3, 4 και 5· 

δ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα αλιευτικά σκάφη 

συνολικού µήκους κάτω των 12 µέτρων επιτρέπεται να αλιεύουν έως 

και 5 ηµέρες το µήνα, κατανεµηµένες σε περιόδους 2 τουλάχιστον 

διαδοχικών ηµερών κατά τη διάρκεια των περιόδων απαγόρευσης της 

αλιείας οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1. Κατά τη διάρκεια 

των ηµερών αυτών, τα αλιευτικά σκάφη επιτρέπεται απλώς να 

βυθίζουν τα δίκτυα τους και να εκφορτώνουν ψάρια από τη ∆ευτέρα 

και ώρα 06:00 έως την Παρασκευή και ώρα 18:00 της ίδιας 

εβδοµάδας. 

Το άρθρο 16 εφαρµόζεται στα αλιευτικά σκάφη του πρώτου εδαφίου 

της παρούσας παραγράφου που δεν έχουν άδεια αλίευσης γάδου.»· 

ε) η παράγραφος 7 διαγράφεται. 
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5) Στο άρθρο 9 παράγραφος 3 προστίθενται τα εξής εδάφια: 

«Όπου ο γάδος υπάγεται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύει το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Τα 

ανεπιθύµητα αλιεύµατα γάδου εκφορτώνονται και προσµετρώνται στις 

ποσοστώσεις.  

Απαγορεύεται η αλίευση γάδου µε τους τύπους εργαλείων που προβλέπονται στην 

παράγραφο 2 εντός των ▌ περιοχών και κατά τις περιόδους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1.». 
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Άρθρο 5  

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 254/2002 

O κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 254/2002 τροποποιείται ως εξής: 

1) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 1α 

Ως «ανεπιθύµητα αλιεύµατα» νοούνται τυχαία αλιεύµατα θαλάσσιων οργανισµών 

οι οποίοι, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου*, πρέπει να εκφορτώνονται και να 

προσµετρώνται στις ποσοστώσεις είτε διότι το µέγεθός τους είναι µικρότερο από 

το ελάχιστο µέγεθος αναφοράς διατήρησης είτε διότι αλιεύθηκαν καθ’ υπέρβαση 

των επιτρεπόµενων ποσοτήτων σύµφωνα µε τους κανόνες σύνθεσης του 

αλιεύµατος ή τους κανόνες για τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα. 

__________________ 

* Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου 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).». 



 

AM\1059051EL.doc 49/69 PE555.104v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

2) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Ωστόσο, όταν χρησιµοποιούνται τα εργαλεία που προσδιορίζονται στο πρώτο 

εδάφιο, όλα τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα που ανήκουν σε είδος υπαγόµενο σε 

υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, 

εκφορτώνονται και προσµετρώνται στις ποσοστώσεις.». 

3) Στο άρθρο 4 προστίθεται το εξής εδάφιο: 

«Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα θαλάσσιων 

οργανισµών που υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω ανεπιθύµητα αλιεύµατα 

εκφορτώνονται και προσµετρώνται στις ποσοστώσεις.». 

Άρθρο 6  

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 

O κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 τροποποιείται ως εξής: 

1) Στα άρθρα 1 και 5, ο όρος «Κοινότητα» ή ο αντίστοιχος επιθετικός προσδιορισµός 

αντικαθίσταται από τον όρο «Ένωση» ή από τον αντίστοιχο επιθετικό 

προσδιορισµό, µε τις τυχόν αναγκαίες γραµµατικές προσαρµογές. 
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2) Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«στ) «Ανεπιθύµητα αλιεύµατα»: τυχαία αλιεύµατα θαλάσσιων οργανισµών οι 

οποίοι, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου*, πρέπει να εκφορτώνονται 

και να προσµετρώνται στις ποσοστώσεις είτε διότι το µέγεθός τους είναι 

µικρότερο από το ελάχιστο µέγεθος αναφοράς διατήρησης είτε διότι 

αλιεύθηκαν καθ’ υπέρβαση των επιτρεπόµενων ποσοτήτων σύµφωνα µε 

τους κανόνες σύνθεσης του αλιεύµατος ή τους κανόνες για τα 

παρεµπίπτοντα αλιεύµατα. 

__________________ 

* Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2013 για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 

την τροποποίηση των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου και την κατάργηση των κανονισµών 

(ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συµβουλίου και της 

απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).». 
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3) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείµενο: 

«Τα αλιευτικά σκάφη που δεν διαθέτουν αλιευτική άδεια βαθέων υδάτων δεν 

επιτρέπεται να αλιεύουν είδη βαθέων υδάτων καθ’ υπέρβαση των 100 kg ανά 

αλιευτικό ταξίδι. Τα είδη βαθέων υδάτων που έχουν αλιευθεί καθ’ υπέρβαση των 

100 kg από τα εν λόγω σκάφη δεν διατηρούνται επί του σκάφους ούτε 

µεταφορτώνονται ή εκφορτώνονται. 

Το δεύτερο εδάφιο δεν ισχύει για τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα που ανήκουν σε είδος 

βαθέων υδάτων υπαγόµενο σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω ανεπιθύµητα αλιεύµατα 

εκφορτώνονται και προσµετρώνται στις ποσοστώσεις.». 
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Άρθρο 7  

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 

O κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 τροποποιείται ως εξής: 

1) στο άρθρο 1, στο άρθρο 2 παράγραφος 1, στο άρθρο 3, στο άρθρο 4 σηµεία 2, 7, 9, 

10, 18 και 24, στο άρθρο 5 παράγραφοι 2, 6 και 7, στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στο 

άρθρο 7 παράγραφος 1, στο άρθρο 9 παράγραφοι 4 έως 7, στο άρθρο 10 

παράγραφος 2, στο άρθρο 12, στο άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 4 έως 8, στο άρθρο 

15 παράγραφοι 1 έως 5, στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 18 

παράγραφος 1, στο άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 21 παράγραφος 1, 

στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 3 και 5, στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 3, στο 

άρθρο 24 παράγραφοι 1 έως 5, στο άρθρο 28 παράγραφος 1, στο άρθρο 33 

παράγραφοι 2, 5 και 8, στο άρθρο 36 παράγραφος 2, στο άρθρο 37 παράγραφος 1, 

στο άρθρο 40 παράγραφος 1, στο άρθρο 43 παράγραφος 2, στο άρθρο 44 

παράγραφοι 1 έως 3, στο άρθρο 48 παράγραφοι 1, 2 και 5, στο άρθρο 49 

παράγραφος 1, στο άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 5, στο άρθρο 55 παράγραφος 1, 

στο άρθρο 56 παράγραφος 2, στο άρθρο 58 παράγραφοι 2 και 7, στο άρθρο 62 

παράγραφος 5, στο άρθρο 65 παράγραφος 1, στο άρθρο 68 παράγραφος 1, στο 

άρθρο 71 παράγραφος 1, στο άρθρο 73 παράγραφοι 1 και 7, στο άρθρο 74 

παράγραφος 2, στa άρθρα 77 και 79, στο άρθρο 80 παράγραφοι 1 έως 4, στο 

άρθρο 81 παράγραφος 1, στο άρθρο 83 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 87, στο 

άρθρο 108 παράγραφος 2 στοιχείο γ), στο άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 και στο 

άρθρο 113 παράγραφοι 2, 4 και 5, ο όρος «Κοινότητα» ή ο αντίστοιχος επιθετικός 

προσδιορισµός αντικαθίσταται από τον όρο «Ένωση» ή τον αντίστοιχο επιθετικό 

προσδιορισµό, µε τις τυχόν αναγκαίες γραµµατικές προσαρµογές. 

▌ 
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2) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής: 

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που περιλαµβάνονται σε πολυετή 

σχέδια, ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού αλιευτικού σκάφους συνολικού 

µήκους 10 µέτρων και άνω τηρεί ηµερολόγιο αλιείας σχετικά µε τις 

δραστηριότητές τους, όπου αναφέρει συγκεκριµένα, για κάθε αλιευτικό 

ταξίδι, όλες τις ποσότητες κάθε είδους το οποίο αλιεύεται και 

διατηρείται επί του σκάφους άνω των 50 kg ισοδύναµου βάρους 

ζωντανών αλιευµάτων. Το όριο των 50 kg εφαρµόζεται µόλις τα 

αλιεύµατα συγκεκριµένου είδους υπερβούν τα 50 kg»· 

β) στην παράγραφο 2 ▌το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«στ) τις κατ’ εκτίµηση ποσότητες κάθε είδους σε χιλιόγραµµα βάρους 

ζωντανών αλιευµάτων ή, κατά περίπτωση, τον αριθµό των ατόµων, 

συµπεριλαµβανοµένων ▌των ποσοτήτων ή των ατόµων κάτω του 

ελάχιστου µεγέθους αναφοράς διατήρησης, σε χωριστή εγγραφή·»· 

▌ 
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γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«4. Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών της Ένωσης καταγράφουν στο 

ηµερολόγιο αλιείας τους όλες τις εκτιµώµενες απορρίψεις άνω των 

50 kg ισοδύναµου ζώντος βάρους σε όγκο για όλα τα είδη που δεν 

υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης. 

Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών της Ένωσης καταγράφουν επίσης στο 

ηµερολόγιο αλιείας τους όλες τις εκτιµώµενες απορρίψεις σε όγκο για 

όλα τα είδη που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης 

σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου*. 

___________________________ 

* Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου 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).». 

▌ 
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3) Στο άρθρο 17 παράγραφος 1, τα στοιχεία ε) και στ) αντικαθίστανται από το 

ακόλουθο κείµενο: 

«ε) τις ποσότητες κάθε είδους που καταγράφονται στο ηµερολόγιο αλιείας, 

συµπεριλαµβανοµένων ▌όσων είναι κάτω του ισχύοντος ελάχιστου µεγέθους 

αναφοράς διατήρησης, σε χωριστή εγγραφή· 

στ) τις ποσότητες κάθε είδους που εκφορτώνονται ή µεταφορτώνονται, 

συµπεριλαµβανοµένων ▌όσων είναι κάτω του ισχύοντος ελάχιστου µεγέθους 

αναφοράς διατήρησης, σε χωριστή εγγραφή.». 

4) Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείµενο: 

▌ 

«γ) τις κατ’ εκτίµηση ποσότητες κάθε είδους σε χιλιόγραµµα βάρους προϊόντος 

ανά τύπο παρουσίασης προϊόντος ή, κατά περίπτωση, τον αριθµό των ατόµων, 

συµπεριλαµβανοµένων ▌των ποσοτήτων ή των ατόµων κάτω του ελάχιστου 

µεγέθους αναφοράς διατήρησης, σε χωριστή εγγραφή·». 

▌ 
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5) Στο άρθρο 23 παράγραφος 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείµενο: 

«γ) τις κατ’ εκτίµηση ποσότητες κάθε είδους σε χιλιόγραµµα βάρους προϊόντος 

ανά τύπο παρουσίασης προϊόντος ή, κατά περίπτωση, τον αριθµό των ατόµων, 

συµπεριλαµβανοµένων ▌των ποσοτήτων ή των ατόµων κάτω του ελάχιστου 

µεγέθους αναφοράς διατήρησης, σε χωριστή εγγραφή·». 

▌ 

6) Το άρθρο 33 τροποποιείται ως εξής: 

α) στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«α) για τις ποσότητες κάθε αποθέµατος ή οµάδας αποθεµάτων που υπάγεται 

σε TAC ή ποσοστώσεις οι οποίες εκφορτώθηκαν κατά τον προηγούµενο 

µήνα, συµπεριλαµβανοµένων ▌όσων είναι κάτω του ισχύοντος 

ελάχιστου µεγέθους αναφοράς διατήρησης, σε χωριστή εγγραφή· και»· 
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β) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«6. Τα αλιεύµατα που συλλαµβάνονται στο πλαίσιο επιστηµονικής έρευνας 

και διατίθενται και πωλούνται στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένων, κατά 

περίπτωση, όσων είναι κάτω του ισχύοντος ελάχιστου µεγέθους 

αναφοράς διατήρησης, προσµετρώνται στην ποσόστωση που ισχύει για 

το κράτος µέλος της σηµαίας όταν υπερβαίνουν το 2 % των οικείων 

ποσοστώσεων. Το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

199/2008 του Συµβουλίου*, δεν ισχύει για τα ταξίδια επιστηµονικής 

έρευνας κατά τη διάρκεια των οποίων συλλαµβάνονται τα εν λόγω 

αλιεύµατα. 

___________________ 

* Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συµβουλίου, της 25ης 

Φεβρουαρίου 2008, σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη 

συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδοµένων στον τοµέα της αλιείας και τη 

στήριξη όσον αφορά τις επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις για την κοινή 

αλιευτική πολιτική (ΕΕ L 60 της 5.3.2008, σ. 1).». 

7) Παρεµβάλλονται ▌ τα ακόλουθα άρθρα: 

«Άρθρο 49α 

Χωριστή στοιβασία αλιευµάτων κάτω των ελάχιστων µεγεθών αναφοράς 

διατήρησης 

1. Όλα τα αλιεύµατα κάτω του ισχύοντος ελάχιστου µεγέθους αναφοράς 

διατήρησης που διατηρούνται σε ενωσιακό αλιευτικό σκάφος τοποθετούνται 

σε δοχεία, διαµερίσµατα ή περιέκτες ▌ κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

διακρίνονται από άλλα δοχεία, διαµερίσµατα ή περιέκτες. Τα αλιεύµατα αυτά 

δεν αναµειγνύονται µε άλλα αλιευτικά προϊόντα. 
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2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται: 

α) όταν τα αλιεύµατα περιέχουν ένα ή περισσότερα µικρά πελαγικά ή 

βιοµηχανικά είδη που απαριθµούνται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 

στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, σε ποσοστό 

µεγαλύτερο από 80%· 

β) για αλιευτικά σκάφη µέγιστου συνολικού µήκους κάτω των 12 µέτρων, 

όταν έχει γίνει διαλογή, εκτίµηση και καταγραφή των αλιευµάτων κάτω 

του ▌ελάχιστου µεγέθους αναφοράς διατήρησης σύµφωνα µε το άρθρο 

14 του παρόντος κανονισµού. 

▌ 

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, τα κράτη µέλη παρακολουθούν τη 

σύνθεση των αλιευµάτων µέσω δειγµατοληψίας. 

Άρθρο 49β 

Κανόνας de minimis 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα αλιεύµατα που υπάγονται στην απαλλαγή των 

«ελάχιστων ποσοτήτων» (de minimis) του άρθρου 15 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν το ποσοστό της απαλλαγής που 

καθορίζεται στο σχετικό ενωσιακό µέτρο. 
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Άρθρο 49γ 

Εκφόρτωση αλιευµάτων κάτω των ελάχιστων µεγεθών αναφοράς διατήρησης 

Σε περίπτωση εκφόρτωσης αλιευµάτων κάτω του ισχύοντος ελάχιστου µεγέθους 

αναφοράς διατήρησης, τα εν λόγω αλιεύµατα πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά και 

η επεξεργασία τους να γίνεται µε τρόπο ώστε να διακρίνονται από τα αλιευτικά 

προϊόντα που προορίζονται για άµεση ανθρώπινη κατανάλωση. Τα κράτη µέλη 

ελέγχουν την τήρηση της υποχρέωσης αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 

παρόντος κανονισµού.». 

8) Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής: 

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Κάθε κράτος µέλος είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της εφαρµογής των 

κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής στην επικράτειά του, σε όλα τα 

στάδια της εµπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, από την 

πρώτη πώληση έως τη λιανική πώληση, περιλαµβανοµένης της 

µεταφοράς. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ιδίως ότι η χρήση αλιευτικών 

προϊόντων κάτω του ισχύοντος ελάχιστου µεγέθους αναφοράς 

διατήρησης που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 

του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 περιορίζεται σε σκοπούς εκτός 

της άµεσης ανθρώπινης κατανάλωσης.»· 
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β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«5. Ποσότητες αλιευτικών προϊόντων διαφόρων ειδών, που αποτελούνται 

από άτοµα κάτω του ισχύοντος ελάχιστου µεγέθους αναφοράς 

διατήρησης τα οποία προέρχονται από την ίδια σχετική γεωγραφική 

περιοχή και το ίδιο αλιευτικό σκάφος ή οµάδα αλιευτικών σκαφών, 

µπορούν να κατανέµονται σε παρτίδες πριν από την πρώτη πώληση.». 

9) Στο άρθρο 58 παράγραφος 5 παρεµβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«εα) αν στις ποσότητες που αναφέρονται στο στοιχείο ε) περιλαµβάνονται ιχθύες 

κάτω του ισχύοντος ελάχιστου µεγέθους αναφοράς διατήρησης, χωριστές 

πληροφορίες σχετικά µε τις ποσότητες κάθε είδους εκφραζόµενες σε 

χιλιόγραµµα καθαρού βάρους ή ▌ ως αριθµός ατόµων ▌·». 

10) Στο άρθρο 64 παράγραφος 1, ▌το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείµενο: 

«η) όπου ενδείκνυται, τον προορισµό των προϊόντων που αποσύρονται από την 

αγορά για αποθήκευση αλιευτικών προϊόντων ▌σύµφωνα µε το άρθρο 30 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013· 

ηα) όπου ενδείκνυται, τις ποσότητες, εκφραζόµενες σε χιλιόγραµµα καθαρού 

βάρους ή ως αριθµός ατόµων, κάτω από το ισχύον ελάχιστο µέγεθος αναφοράς 

διατήρησης, και τον προορισµό τους·». 
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11) Στο άρθρο 66 παράγραφος 3 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«η) όπου ενδείκνυται, τις ποσότητες, εκφραζόµενες σε χιλιόγραµµα καθαρού 

βάρους ή ως αριθµός ατόµων, κάτω από το ισχύον ελάχιστο µέγεθος αναφοράς 

διατήρησης.». 

12) Στο άρθρο 68 παράγραφος 5 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«ζ) όπου ενδείκνυται, τις ποσότητες, εκφραζόµενες σε χιλιόγραµµα καθαρού 

βάρους ή ως αριθµός ατόµων, κάτω από το ισχύον ελάχιστο µέγεθος αναφοράς 

διατήρησης·». 

13) Παρεµβάλλεται ▌το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 73α 

Παρατηρητές ελέγχου για την παρακολούθηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού, τα 

κράτη µέλη δύνανται να τοποθετούν παρατηρητές επί των αλιευτικών σκαφών που 

φέρουν τη σηµαία τους για την παρακολούθηση τύπων αλιείας που δεν υπόκεινται 

στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013. Για τους εν λόγω παρατηρητές ελέγχου ισχύει το άρθρο 73 

παράγραφοι 2 έως 9 του παρόντος κανονισµού.». 
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14) Στο άρθρο 90 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείµενο: 

«γ) η παράλειψη ανάσυρσης, διατήρησης επί του αλιευτικού σκάφους και 

εκφόρτωσης ειδών υπαγόµενων ▌ στην υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 

15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, εκτός αν η ανάσυρση, η διατήρηση 

επί του σκάφους και η εκφόρτωση των αλιευµάτων αυτών θα ήταν αντίθετες 

προς τις υποχρεώσεις ή θα υπάγονταν στις εξαιρέσεις που προβλέπουν οι 

κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής για τους τύπους αλιείας ή τις 

αλιευτικές ζώνες όπου εφαρµόζονται οι εν λόγω κανόνες.». 

15) Στο άρθρο 92, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν σύστηµα επιβολής µορίων για σοβαρές 

παραβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και για παραβίαση της ▌ υποχρέωσης 

εκφόρτωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 

παρόντος κανονισµού ▌, σύµφωνα µε το οποίο ο κάτοχος αλιευτικής άδειας 

λαµβάνει τα ανάλογα µόρια σε περίπτωση παράβασης των κανόνων της κοινής 

αλιευτικής πολιτικής.». 
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16) Το άρθρο 105 τροποποιείται ως εξής: 

α) στην παράγραφο 2, ο πίνακας αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

« 

Βαθµός της υπεραλίευσης σε σχέση µε τις 
επιτρεπόµενες εκφορτώσεις  

Πολλαπλασιαστικός συντελεστής  

Τµήµα έως 10 % Υπεραλίευση * 1,0 

Από 10 % έως 20 % Υπεραλίευση * 1,2 

Από 20 % έως 40 % Υπεραλίευση * 1,4 

Από 40 % έως 50 % Υπεραλίευση * 1,8 

Τυχόν περαιτέρω υπεραλίευση σε ποσοστό άνω 
του 50% 

Υπεραλίευση * 2,0 

»· 

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3. Πέραν των πολλαπλασιαστικών συντελεστών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2, και εφόσον η έκταση της υπεραλίευσης σε σχέση µε τις 

επιτρεπόµενες εκφορτώσεις υπερβαίνει το 10%, εφαρµόζεται 

πολλαπλασιαστικός συντελεστής 1,5 εάν: 

α) κράτος µέλος έχει επανειληµµένως υπερβεί την ποσόστωσή του, 

την παραχωρούµενη ποσότητα ή το διαθέσιµο µερίδιο του 

αποθέµατος ή της οµάδας αποθεµάτων του κατά την προηγούµενη 

διετία και οι υπεραλιεύσεις αυτές έχουν υποστεί τις προβλεπόµενες 

στην παράγραφο 2 µειώσεις, 
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β) τα διαθέσιµα επιστηµονικά, τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία, και 

ιδίως οι εκθέσεις της επιστηµονικής, τεχνικής και οικονοµικής 

επιτροπής αλιείας (ΕΤΟΕΑ) αποδεικνύουν ότι η υπεραλίευση 

συνιστά σοβαρή απειλή για τη διατήρηση του συγκεκριµένου 

αποθέµατος, ή 

γ) εάν το απόθεµα υπάγεται σε πολυετές σχέδιο.»· 

γ) η παράγραφος 3α διαγράφεται. 

17) Στο άρθρο 106 παράγραφος 2, ο πίνακας αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

« 

Βαθµός της υπέρβασης σε σχέση µε τη 
διαθέσιµη αλιευτική προσπάθεια  

Πολλαπλασιαστικός συντελεστής  

Τµήµα έως 10 % Υπέρβαση * 1,0 

Από 10 % έως 20 % Υπέρβαση * 1,2 

Από 20 % έως 40 % Υπέρβαση * 1,4 

Από 40 % έως 50 % Υπέρβαση * 1,8 

Τυχόν περαιτέρω υπέρβαση άνω του 50% Υπέρβαση * 2,0 

». 

▌ 
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Άρθρο 8  

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 

Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 τροποποιείται ως εξής: 

1) Στο άρθρο 28 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«8. Σύµφωνα µε το στόχο που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β), 

οι οργανώσεις παραγωγών εξασφαλίζουν στα σχέδια παραγωγής και 

εµπορίας που υποβάλλουν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου, ότι η εκφόρτωση θαλάσσιων οργανισµών κάτω από τα ελάχιστα 

µεγέθη αναφοράς διατήρησης δεν οδηγεί στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

που στοχεύουν ειδικά στην αλίευση των θαλάσσιων αυτών οργανισµών. 

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων που απαιτούνται δυνάµει της παραγράφου 

7 του παρόντος άρθρου, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι οργανώσεις 

παραγωγών τηρούν την υποχρέωση που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της 

παρούσας παραγράφου.». 

2) Το άρθρο 47 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 47 

Κανόνες θέσπισης των κοινών προδιαγραφών εµπορίας 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες 

που θεσπίζουν κοινές προδιαγραφές εµπορίας, και ειδικότερα οι κανόνες που 

περιέχει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2136/89 του Συµβουλίου*, ο κανονισµός 

(ΕΟΚ) αριθ. 1536/92 του Συµβουλίου** και ο κανονισµός (ΕΚ) 

αριθ. 2406/96 του Συµβουλίου***, καθώς και άλλοι κανόνες που έχουν 

θεσπιστεί για την εφαρµογή κοινών προδιαγραφών εµπορίας, όπως ο 

κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3703/85**** της Επιτροπής. 
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2. Σε περίπτωση που έχουν θεσπιστεί ελάχιστα µεγέθη αναφοράς διατήρησης, 

αυτά αποτελούν ελάχιστα µεγέθη εµπορίας. 

__________________ 

* Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2136/89 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 

περί καθορισµού κοινών προδιαγραφών εµπορίας για τις κονσέρβες 

σαρδελών (ΕΕ L 212 της 22.7.1989, σ. 79). 

** Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1536/92 του Συµβουλίου της 9ης Ιουνίου 1992 περί 

καθορισµού κοινών προδιαγραφών εµπορίας για τις κονσέρβες τόνου και 

παλαµίδας (ΕΕ L 163 της 17.6.1992, σ. 1). 

*** Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2406/96 του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 1996 

περί καθορισµού κοινών προδιαγραφών εµπορίας ορισµένων αλιευτικών 

προϊόντων (ΕΕ L 334 της 23.12.1996, σ. 1). 

**** Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3703/85 της Επιτροπής της 23ης ∆εκεµβρίου 1985 

για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής των κοινών προδιαγραφών 

εµπορίας για ορισµένα νωπά ψάρια ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (ΕΕ L 351 

της 28.12.1985, σ. 63).». 
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Άρθρο 9  

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 

Το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 τροποποιείται ως εξής: 

α) στην παράγραφο 4 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«δ) ιχθύες που έχουν υποστεί εµφανή βλάβη από αρπακτικά ζώα.»· 

β) στην παράγραφο 5, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«α) ειδικές διατάξεις όσον αφορά τους τύπους αλιείας ή τα είδη που υπάγονται 

στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, όπως τα 

τεχνικά µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, µε στόχο την 

αύξηση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων ή τη µείωση ή, στο 

µέτρο του δυνατού, την εξάλειψη των ανεπιθύµητων αλιευµάτων,»· 



 

AM\1059051EL.doc 68/69 PE555.104v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

γ) προστίθεται η εξής παράγραφος: 

«14. Έως τις 31 Μαΐου 2016 και έως τις 31 Μαΐου κάθε επόµενου έτους µέχρι και 

το 2020, η Επιτροπή θα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο ετήσια έκθεση για την εφαρµογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 

µε βάση πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Επιτροπή από τα κράτη µέλη, 

τα γνωµοδοτικά συµβούλια και άλλες σχετικές πηγές. 

Οι ετήσιες εκθέσεις περιλαµβάνουν: 

– µέτρα που λαµβάνονται από τα κράτη µέλη και τις οργανώσεις 

παραγωγών, προκειµένου να συµµορφωθούν µε την υποχρέωση 

εκφόρτωσης· 

– µέτρα που λαµβάνονται από τα κράτη µέλη για τον έλεγχο της 

συµµόρφωσης µε την υποχρέωση εκφόρτωσης· 

– πληροφορίες σχετικά µε τις κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις της 

υποχρέωσης εκφόρτωσης· 

– πληροφορίες σχετικά µε τις επιπτώσεις της υποχρέωσης εκφόρτωσης 

για την ασφάλεια επί των αλιευτικών σκαφών· 

– πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση και τους τρόπους διάθεσης των 

αλιευµάτων κάτω του ελάχιστου µεγέθους αναφοράς διατήρησης για 

τα είδη που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης· 

– πληροφορίες για τις λιµενικές υποδοµές και τον εξοπλισµό των 

σκαφών όσον αφορά την υποχρέωση εκφόρτωσης· 

– για κάθε τύπο αλιείας, πληροφορίες για τις δυσκολίες που ανέκυψαν 

κατά την εφαρµογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και συστάσεις για 

την αντιµετώπισή τους.». 
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Άρθρο 10  

Κατάργηση  

Καταργείται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1434/98. 

Οι παραποµπές στον καταργούµενο κανονισµό θεωρούνται ως παραποµπές στον παρόντα 

κανονισµό. 

Άρθρο 11  

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το άρθρο 7 σηµεία 14 και 15 εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2017. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 

κράτος µέλος. 

… 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

Or. en 

 


