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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Ενδείκνυται να προσδιοριστεί ο 

στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας (F) που 

αντιστοιχεί στον στόχο επίτευξης και 

διατήρησης της ΜΒΑ ως εύρος τιμών 

συμβατό με την επίτευξη μέγιστης 

βιώσιμης απόδοσης (FMSY). Το εν λόγω 

εύρος τιμών, με βάση τις επιστημονικές 

γνωμοδοτήσεις, είναι απαραίτητο 

προκειμένου να παρέχεται ευελιξία ώστε 

να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις 

επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να 

συμβάλλουν στην εφαρμογή της 

υποχρέωσης εκφόρτωσης και να 

λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 

της μικτής αλιείας. Το εύρος τιμών FMSY 

έχει υπολογιστεί από το Διεθνές 

Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της 

Θάλασσας (ICES) και καθορίζεται έτσι 

ώστε να συνεπάγεται μείωση της 

μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν 

υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη 

ΜΒΑ6. Το ανώτατο όριο του εύρους είναι 

απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα 

μείωσης των αποθεμάτων κάτω του 

οριακού σημείου αναφοράς για τη 

βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής Blim 

ή του ορίου αφθονίας (Abundancelimit) να 

μην υπερβαίνει το 5 %. Αυτό το ανώτατο 

όριο συνάδει επίσης με τη «γνώμη» του 

ICES, όπου αναφέρεται ότι όταν η 

(12) Ενδείκνυται να προσδιοριστεί ο 

στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας (F) που 

αντιστοιχεί στον στόχο επίτευξης και 

διατήρησης της ΜΒΑ ως εύρος τιμών 

συμβατό με την επίτευξη μέγιστης 

βιώσιμης απόδοσης (FMSY). Το εν λόγω 

εύρος τιμών, με βάση τις επιστημονικές 

γνωμοδοτήσεις, είναι απαραίτητο 

προκειμένου να παρέχεται ευελιξία ώστε 

να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις 

επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να 

συμβάλλουν στην εφαρμογή της 

υποχρέωσης εκφόρτωσης και να 

λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά 

της μικτής αλιείας. Ο βαθμός 

εκμετάλλευσης FMSY θα πρέπει να 
αποτελεί το ανώτατο όριο εκμετάλλευσης. 
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βιομάζα αναπαραγωγής ή η αφθονία 

βρίσκεται σε δυσμενή κατάσταση, η F 

πρέπει να μειώνεται σε τιμή που δεν 

υπερβαίνει ανώτατο όριο που ισούται με 

την τιμή του σημείου FMSY 

πολλαπλασιαζόμενη με τη βιομάζα 

αναπαραγωγής ή την αφθονία κατά το 

έτος TAC, διαιρούμενη διά του MSY 

Btrigger ή του ορίου αφθονίας 

(Abundancelimit). Το ICES χρησιμοποιεί 

αυτές τις εκτιμήσεις και τη γνώμη κατά 

την παροχή των επιστημονικών του 

γνωμοδοτήσεων σχετικά με τη 

θνησιμότητα λόγω αλιείας και τις 

επιλογές αλιευμάτων. 

___________________  

6 Αίτημα της ΕΕ προς το ICES για 

παροχή εύρους τιμών FΜΒΑ για 

επιλεγμένα αποθέματα στη Βόρεια 

Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα 

 

7 Γενικό πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του 

ICES, Ιούλιος 2015. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Προκειμένου να καθορίζονται οι 

αλιευτικές δυνατότητες, θα πρέπει να 

υπάρχει ένα ανώτατο όριο για το εύρος 

τιμών FMSY υπό κανονικές συνθήκες 

και, υπό την προϋπόθεση ότι το 

συγκεκριμένο απόθεμα θεωρείται ότι 

βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ένα 

ανώτατο όριο για ορισμένες περιπτώσεις. 

Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να 

καθορίζονται στο ανώτατο όριο μόνο εάν, 

βάσει των επιστημονικών 

γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι 

αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων 

που καθορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό όσον αφορά τη μικτή αλιεία ή 

εάν είναι απαραίτητο προκειμένου να 

αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς σε 

απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των 

αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου 

είδους ή μεταξύ ειδών, ή προκειμένου να 

περιοριστούν οι ετήσιες μεταβολές των 

αλιευτικών δυνατοτήτων. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 16 

παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013, οι αλιευτικές δυνατότητες 

συνάδουν με τους στόχους εύρους τιμών 

θνησιμότητας λόγω αλιείας που 

καθορίζονται στο παράρτημα Ι στήλη Α 

του παρόντος κανονισμού. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 16 

παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013, οι αλιευτικές δυνατότητες 

συνάδουν με τους στόχους εύρους τιμών 

θνησιμότητας λόγω αλιείας που 

καθορίζονται στο παράρτημα Ι του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Κατά παρέκκλιση από τις 

παραγράφους 2 και 3, οι αλιευτικές 

δραστηριότητες ενός αποθέματος 

μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με το 

εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας 

που καθορίζονται στο παράρτημα Ι 

στήλη Β, υπό την προϋπόθεση ότι το 

σχετικό απόθεμα υπερβαίνει τα σημεία 

αναφοράς για την ελάχιστη βιομάζα 

αποθέματος αναπαραγωγής που 

καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ στήλη Α: 

διαγράφεται 

α) εάν, βάσει των επιστημονικών 

γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι 

αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων 

που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον 

αφορά τη μικτού τύπου αλιεία· 

 

β) εάν, βάσει των επιστημονικών 

γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι 

αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί η 

πρόκληση σοβαρής ζημιάς σε ένα 

απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των 

αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου 

είδους ή μεταξύ ειδών· ή 

 

γ) προκειμένου να περιοριστούν οι 

διακυμάνσεις των αλιευτικών 

δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών 

στο 20 % κατ’ ανώτατο όριο. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις 

επισημαίνουν ότι απαιτούνται διορθωτικά 

μέτρα για τη διατήρηση οποιουδήποτε 

από τα βενθοπελαγικά αποθέματα των 

ομάδων 3 έως 7, ή όταν το επίπεδο 

βιομάζας αναπαραγωγής οποιουδήποτε 

από τα αποθέματα στην ομάδα 1 ή η 

αφθονία των λειτουργικών μονάδων της 

ομάδας 2 για ένα συγκεκριμένο έτος 

βρίσκεται κάτω από τα σημεία αναφοράς 

διατήρησης που ορίζονται στο 

παράρτημα II στήλη Α του παρόντος 

κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του 

παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 όσον 

αφορά: 

Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις 

επισημαίνουν ότι απαιτούνται πρόσθετα 

μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η 

διαχείριση οποιουδήποτε από τα 

αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο 

παρών κανονισμός συνάδει με το άρθρο 3 
του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στην 

Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το 

άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 

18 παράγραφοι 1 και 3, η Επιτροπή 

μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σε περίπτωση απουσίας κοινής 

σύστασης η οποία αναφέρεται στις 

παραγράφους αυτές. Οι εν λόγω 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα 

περιλαμβάνουν μέτρα όσον αφορά: 

Or. en 
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Παράρτημα I 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

 

1. Ομάδα 1 

  

Απόθεμα Στόχος εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας 

συμβατός με την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης 

απόδοσης (FMSY) 

Στήλη A Στήλη Β 

Γάδος Βόρειας 

Θάλασσας 

0.22 – 0.33 0.33 – 0.49 

Μπακαλιάρος 

εγκλεφίνος 
0.25 – 0.37 0.37 – 0.52 

Ευρωπαϊκή χωματίδα 

Βόρειας Θάλασσας 

0.13 – 0.19 0.19 – 0.27 

Μαύρος μπακαλιάρος 0.20 – 0.32 0.32 – 0.43 

Γλώσσα της Βόρειας 

Θάλασσας 

0.11 – 0.20 0.20 – 0.37 

Γλώσσα Kattegat 0.19 – 0.22 0.22 – 0.26 

Νταούκι Ατλαντικού στη 

Βόρεια Θάλασσα 

Δεν έχει 

προσδιοριστεί 

Δεν έχει προσδιοριστεί 

 

2. Ομάδα 2 

  

Λειτουργική μονάδα 

καραβίδας (FU) 

Στόχος εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας 

συμβατός με την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης 

απόδοσης (FMSY) (ως ποσοστό αλίευσης) 

Στήλη A Στήλη Β 

Διαίρεση IIIa FU 3 και 

4 

0.056 – 0.079 0.079 – 0.079 

Farn Deeps FU 6 0.07 – 0.081 0.081 – 0.081 

Fladen ground FU 7 0.066 – 0.075 0.075 – 0.075 
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Firth of Forth FU 8 0.106 – 0.163 0.163 – 0.163 

Moray Firth FU 9 0.091 – 0.118 0.118 – 0.118 

 

 

Τροπολογία 

 

1. Ομάδα 1 

  

Οι τιμές στον πίνακα βασίζονται στην πιο πρόσφατη, κατόπιν ειδικού αιτήματος, 

γνωμοδότηση του ICES, με τίτλο «EU request to ICES to provide FMSY ranges for 

selected North Sea and Baltic Sea stocks (Αίτημα της ΕΕ προς το ICES για παροχή 

εύρους τιμών FMSY για επιλεγμένα αποθέματα στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική 

Θάλασσα)» 

ΑΠΟΘΕΜΑ Στόχος εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας συμβατός 

με την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY) 

Γάδος της υποπεριοχής IV 

και των διαιρέσεων VIId 

και δυτικής IIIa 

FMSY lower - FMSY  

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος 

της υποπεριοχής IV και 

των διαιρέσεων VIa και 

δυτικής IIIa 

FMSY lower - FMSY  

Ευρωπαϊκή χωματίδα της 

υποπεριοχής IV και της 

διαίρεσης IIIa 

FMSY lower - FMSY  

Μαύρος μπακαλιάρος των 

υποπεριοχών IV και VI και 

της διαίρεσης IIIa  

FMSY lower - FMSY  

Γλώσσα της υποπεριοχής 

IV 

FMSY lower - FMSY  

Γλώσσα της διαίρεσης ΙΙΙα 

και των υποδιαιρέσεων 22-

24 

FMSY lower - FMSY  

Νταούκι Ατλαντικού της 

υποπεριοχής IV και της 

διαίρεσης VIId 

FMSY lower - FMSY  

Πεσκαντρίτσα της 

διαίρεσης IIIa και των 

υποπεριοχών IV και VI 

FMSY lower - FMSY  

Γαρίδα της Αρκτικής των 

διαιρέσεων ανατολική IVa 

και IIIa 

FMSY lower - FMSY  

 

2. Ομάδα 2 

  

Οι τιμές στον πίνακα βασίζονται στην πιο πρόσφατη, κατόπιν ειδικού αιτήματος, 

γνωμοδότηση του ICES, με τίτλο «EU request to ICES to provide FMSY ranges for 
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selected North Sea and Baltic Sea stocks (Αίτημα της ΕΕ προς το ICES για παροχή 

εύρους τιμών FMSY για επιλεγμένα αποθέματα στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική 

Θάλασσα)» 

Λειτουργική μονάδα 

καραβίδας (FU) 

Στόχος εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας συμβατός 

με την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY) 

(ως ποσοστό αλίευσης) 

 Στήλη A  

Διαίρεση IIIa FU 3 και 4 FMSY lower - FMSY  

Farn Deeps FU 6 FMSY lower - FMSY  

Fladen ground FU 7 FMSY lower - FMSY  

Firth of Forth FU 8 FMSY lower - FMSY  

Moray Firth FU 9 FMSY lower - FMSY  

 

Or. en 

 

 


