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Αιτιολογική σκέψη 12 

 

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 

ICES7, όπου αναφέρεται ότι όταν η 

βιομάζα αναπαραγωγής ή η αφθονία 

(12) Για την αποκατάσταση των 

πληθυσμών ιχθύων το συντομότερο 

δυνατόν, τουλάχιστον σε επίπεδα που να 

επιτρέπουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, 

το ποσοστό της μέγιστης βιώσιμης 

εκμετάλλευσης επιτυγχάνεται με 

προοδευτικό τρόπο και με βαθμιαίες 

αυξήσεις το αργότερο μέχρι το 2020 για 

όλα τα αποθέματα και διατηρείται εν 

συνεχεία, σύμφωνα με το Στόχο Βιώσιμης 

Ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών και 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. 
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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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Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 

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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