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Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο β – στοιχείο i – περίπτωση 1 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 

Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - στοιχείο α) - σηµείο i) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– στο σηµείο i), οι λέξεις «στο σηµείο 6.8 
δεύτερη παράγραφος» διαγράφονται· 

"- το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο: 

"το σηµείο 6 (α)(θ), το έτος "2009" 
αντικαθίσταται από το "2010" και στα 
σηµεία 9.3, 9.6 και 9.8 οι λέξεις "1η 
Οκτωβρίου 2010" αντικαθίστανται από 
τις λέξεις "31 ∆εκεµβρίου 2012"." 

Or. en 
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Αλιεία - θέσπιση µεταβατικών τεχνικών µέτρων 
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Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο β – στοιχείο i α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος (2) – εδάφιο γ) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (iα) το εδάφιο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

 
«(γ) το σηµείο 6.3 αντικαθίσταται από το 

εξής: 

 
6.3. Κατά παρέκκλιση των σηµείων 6.1 

και 6.2, επιτρέπεται η διεξαγωγή 

αλιευτικών δραστηριοτήτων 

χρησιµοποιώντας παράκτια στατικά 

δίχτυα που διαθέτουν πασσάλους, 

δίκτυα εµπλοκής, δράγες για χτένια, 

δράγες για µύδια, παρασυρόµενα δίχτυα 

και γρίπους ακτής, κιούρτους και 

κοφινέλλα στις προσδιοριζόµενες 

περιοχές και χρονικές περιόδους, υπό τον 

όρο ότι: 

 
(i) δεν µεταφέρεται επί του σκάφους και 

δεν χρησιµοποιείται κανένα άλλο 

αλιευτικό εργαλείο, εκτός από παράκτια 

στατικά δίχτυα που διαθέτουν 

πασσάλους, δράγες για χτένια, δράγες 

για µύδια, δίκτυα εµπλοκής, κιούρτους 

και κοφινέλλα·  και 

 
(ii) δεν διατηρείται επί του σκάφους 

ούτε εκφορτώνεται στην στεριά κανένα 

είδος, εκτός από σολοµό, οστρακόδερµα, 
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µικρόσωµα σκυλόψαρα (Scyliorhinus 

Canicula) και µαλακόστρακα.» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα δίκτυα εµπλοκής χρησιµοποιούνταν από µικρά παράκτια σκάφη για την αλίευση 

οστρακοειδών και µικρόσωµων σκυλόψαρων στην καθορισµένη έκταση της περιοχής VIa 

πριν τεθεί σε εφαρµογή το Παράρτηµα III και τα προσαρτήµατα στο Παράρτηµα III του 

κανονισµού (ΕΚ) 43/2009. Τα δίχτυα αυτά δεν χρησιµοποιούνται για την αλίευση γάδου, 

εγκλεφίνου ή νταουκιού του Ατλαντικού και θα έχει σχεδόν µηδενική επίπτωση στα 

αποθέµατά τους. Οι αλιείς που δραστηριοποιούνται εκεί στερούνται µια πηγή εισοδήµατος 

χωρίς να υπάρχει λόγος. 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α  - γγ (νέο) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (iβ) Προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 

 «(γα) το σηµείο 6,6 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείµενο: 

 "6.6 Κατά παρέκκλιση από το σηµείο 6.1, 
επιτρέπεται η αλιεία µε τράτες, τράτες 
βενθικής αλιείας ή παρόµοια εργαλεία, 
υπό τον όρο ότι: 

 (i) όλα τα δίχτυα επί του σκάφους έχουν 
κατασκευαστεί µε ελάχιστο µέγεθος 
µατιών τα 110 mm για σκάφη µε 
συνολικό µήκος άνω των 15 µέτρων και 
τα 110 mm για όλα τα άλλα σκάφη. για 
σκάφη µήκους κάτω των 15 µέτρων, όταν 
το επαληθευµένο ποσοστό αλιευµάτων 
γάδου είναι µικρότερο από 1,5%, το 
µέγεθος µατιού πρέπει να είναι σύµφωνο 
προς τα όρια και τα είδη στόχου που 
καθορίζονται στο παράρτηµα 1 του 
κανονισµού (ΕΚ) 850/98· 

 (ii) το πολύ 10 % των συγκρατούµενων 
αλιευµάτων κατά βάρος µπορεί να 
αποτελείται από οποιοδήποτε µίγµα από 
γάδο και/ή εγκλεφίνο· 

 (iii) όταν τα αλιεύµατα που διατηρούνται 
επί του σκάφους περιλαµβάνουν µαύρο 
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µπακαλιάρο σε ποσοστό κάτω από 90%, ο 
χρησιµοποιούµενος αλιευτικός 
εξοπλισµός περιλαµβάνει δικτύωµα µε 
τετράγωνα µάτια όπως περιγράφεται στο 
προσάρτηµα 5 του παρόντος 
παραρτήµατος· 

 (iv) όταν το συνολικό µήκος του σκάφους 
δεν υπερβαίνει τα 15 µέτρα, ανεξάρτητα 
από την ποσότητα αλιευµάτων µαύρου 
µπακαλιάρου που διατηρούνται επί του 
σκάφους, ο χρησιµοποιούµενος 
αλιευτικός εξοπλισµός περιλαµβάνει 
δικτύωµα µε τετράγωνα µάτια όπως 
περιγράφεται στο προσάρτηµα 6 του 
παρόντος παραρτήµατος·" 

 (γβ) παρεµβάλλεται το εξής στοιχείο: 

 '6.6α. Από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου, 
και από 1 Οκτωβρίου έως 31 ∆εκεµβρίου, 
απαγορεύεται οποιαδήποτε αλιευτική 
δραστηριότητα στην περιοχή που 
προσδιορίζεται στο ορθογώνιο ICES 46 
E6 και ορίζεται από τη γραµµή που 
συνδέει τις ακόλουθες γεωγραφικές 
συντεταγµένες: 

 Γεωγραφικό µήκος 

 Γεωγραφικό πλάτος 

 7o00 W 

 55o00 N 

 6o00W 

 55o00 N 

 6o00W 

 55o30 N 

 7o00 W 

 55o30 N; 

 µε τη χρήση εξοπλισµού που καθορίζεται 
στο παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΚ) 
1342/2008 του Συµβουλίου, της 18ης 
∆εκεµβρίου 2008, και δεν επιτρέπεται ο 
κυβερνήτης αλιευτικού σκάφους ή άλλο 
πρόσωπο επί του σκάφους να δώσει 
εντολή ή να επιτρέψει σε πρόσωπο επί 
του σκάφους να επιχειρήσει να αλιεύσει, 
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να εκφορτώσει ή να µεταφορτώσει ή να 
διατηρεί στο σκάφος αλιεύµατα από την 
καθορισµένη περιοχή.' 

 (γβ) παρεµβάλλεται το εξής στοιχείο: 

 «6.6β) Από 1 Ιανουαρίου έως 31 
∆εκεµβρίου απαγορεύεται η αλίευση 
γάδου και εγκλεφίνου στις περιοχές που 
προσδιορίζονται στο ορθογώνιο ICES 
(47E3 και 46E2) στο βόρειο τµήµα του 
VIα και δεν επιτρέπεται ο κυβερνήτης 
αλιευτικού σκάφους ή άλλο πρόσωπο επί 
του σκάφους να δώσει εντολή ή να 
επιτρέψει σε πρόσωπο επί του σκάφους 
να επιχειρήσει να αλιεύσει, να 
εκφορτώσει ή να µεταφορτώσει ή να 
διατηρεί στο σκάφος αλιεύµατα γάδου 
και εγκλεφίνου από την καθορισµένη 
περιοχή .» 
 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

(i) Η χρήση του τρέχοντος µεγέθους µατιού 120mm+120mm για τα δικτυώµατα προκαλεί 

µεγάλες δυσκολίες στους Ιρλανδούς αλιείς που αλιεύουν µικτά αλιεύµατα (ζαγκέτα, σκλεµπού 

και µερλούκιο) στα ύδατα βορειοδυτικά του ντόνεγκαλ, κυρίως στα Στάντον Μπανκς.  Τα 

σκάφη αυτά αλιεύουν ζαγκέτα, σκλεµπού και µερλούκιο, µε πολύ χαµηλές ποσότητες 

παρεµπιπτόντων αλιευµάτων νταουκιού του Ατλαντικού, γάδου και εγκλεφίνου.  Τα στοιχεία 

από τα δείγµατα αλιευµάτων έδειξαν ότι τα δικτυώµατα µατιού 110mm+120 προσφέρουν τα 

ίδια πλεονεκτήµατα από πλευράς προστασίας του εγκλεφίνου και του νταουκιού του Ατλαντικού, 

ενώ από τις παρατηρήσεις προκύπτει ότι τα αλιεύµατα γάδου είναι πολύ χαµηλά στην περιοχή 

(κάτω από 1,5%). 

Η τροπολογία στο σηµείο 6.6(i) είναι αναγκαία προκειµένου τα µικρά ιρλανδικά σκάφη µήκους 

κάτω των 15 µέτρων να χρησιµοποιούν τα µεγέθη µατιού που προβλέπονται στο παράρτηµα 1 

του κανονισµού 850/98 του Συµβουλίου.  Επιπλέον, είναι σηµαντικό, για λόγους ασφαλείας, να 

τους επιτραπεί η χρήση των µεγεθών µατιού του 850/98, διαφορετικά θα πρέπει να 

αποµακρύνονται περίπου 80 χιλιόµετρα από τα λιµάνια τους στα επικίνδυνα νερά του Βόρειου 

Ατλαντικού για να αλιεύουν στην καθορισµένη περιοχή. 

(ii) Η µείωση των ποσοστών αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι το νταούκι του Ατλαντικού 

αφαιρείται από το µίγµα, και λαµβάνει υπόψη την επισφαλή κατάσταση των αποθεµάτων γάδου 

και εγκλεφίνου. Το νταούκι του Ατλαντικού δεν πρέπει να περιληφθεί στο µίγµα, δεδοµένου ότι 

δεν τα αποθέµατά του δεν βρίσκονται σε τόσο επισφαλή θέση όσο του γάδου και του 

εγκλεφίνου, η δε διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται µε βάση το προτεινόµενο νέο σχέδιο 

διαχείρισης περιοχής VIα. 

Με βάση νέα επιστηµονικά στοιχεία (6.6 α) και (6.6 β), τα συγκεκριµένα ορθογώνια ICES είναι 
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σηµαντικές περιοχές µε υψηλή συγκέντρωση νεαρών ή αυγών γάδου. Το κλείσιµο των περιοχών 

αυτών για την αλιεία θα είχε πραγµατικό αντίκτυπο στη µείωση των αλιευµάτων γάδου. Η 

Ιρλανδία έχει ήδη εφαρµόσει το κλείσιµο που καθορίζεται ανωτέρω. 

 

 


