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∆ιατήρηση των αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών µέτρων προστασίας των νεαρών 
θαλάσσιων οργανισµών  
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Πρόταση κανονισµού 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/2013 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συµβουλίου για τη 

διατήρηση των αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών µέτρων προστασίας των νεαρών 

θαλάσσιων οργανισµών και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1434/98 του Συµβουλίου περί 

των όρων υπό τους οποίους επιτρέπεται να εκφορτώνεται ρέγγα για βιοµηχανικούς 

σκοπούς, πλην της άµεσης ανθρώπινης κατανάλωσης 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
                                                 
*  Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε 

έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
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43 παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,  

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

                                                 
1 ΕΕ C 351, 15.11.2012, σ. 83. 
2  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της... 
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(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2009, 

σχετικά µε τη θέσπιση µεταβατικών τεχνικών µέτρων από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 

30 Ιουνίου 20111 και ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 579/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης Ιουνίου 20112, προβλέπουν τη διατήρηση 

ορισµένων τεχνικών µέτρων που θεσπίστηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 43/2009 

του Συµβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2009, περί καθορισµού, για το 2009, για 

ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων, των αλιευτικών 

δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά 

σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων3 σε προσωρινή 

βάση έως την 31η ∆εκεµβρίου 2012. 

(2) Αναµένεται η κατάρτιση νέου πλαισίου τεχνικών µέτρων διατήρησης εκκρεµούσης 

της µεταρρύθµισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ). Η έλλειψη 

πιθανότητας το εν λόγω νέο πλαίσιο να τεθεί σε εφαρµογή έως το τέλος του 2012 

δικαιολογεί την παράταση της εφαρµογής των εν λόγω µεταβατικών τεχνικών 

µέτρων.  

(3) Για να διασφαλιστεί η συνέχεια της ορθής διατήρησης και διαχείρισης των θαλάσσιων 

βιολογικών πόρων, θα πρέπει να ενηµερωθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του 

Συµβουλίου4 µε την ενσωµάτωση των µεταβατικών τεχνικών µέτρων σε αυτόν. 

(3a) Για να διασφαλιστεί η συνέχεια της ορθής διατήρησης και διαχείρισης των 

θαλάσσιων βιολογικών πόρων στον Εύξεινο Πόντο, θα πρέπει να περιληφθούν στον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 850/98 διατάξεις για το ελάχιστο µέγεθος εκφόρτωσης και το 

µέγεθος των µατιών στα δίχτυα όσον αφορά την αλιεία του καλκανιού, όπως έχει 

οριστεί προηγουµένως στο δίκαιο της Ένωσης. 

▌ 

                                                 
1 ΕΕ L 347, 24.12.2009, σ. 6. 
2 ΕΕ L 165, 24.6.2011, σ. 1. 
3 ΕΕ L 22, 26.1.2009, σ. 1. 
4  ΕΕ L 125, 27.4.1998, σ. 1. 
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(5) Θα πρέπει να διατηρηθεί η απαγόρευση της επιλεκτικής αλίευσης σε όλες τις ζώνες 

ICES προκειµένου να µειωθούν οι απορρίψεις ειδών που υπόκεινται σε ποσοστώσεις.  

(5a) Βάσει των διαβουλεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν το 2009 µεταξύ της Ένωσης, 

της Νορβηγίας και των Νήσων Φερόε, µε στόχο τη µείωση των ανεπιθύµητων 

αλιευµάτων, θα πρέπει να θεσπιστεί απαγόρευση της απελευθέρωσης ή της 

απόρριψης ορισµένων ειδών, καθώς επίσης και απαίτηση µεταβολής των περιοχών 

αλιείας όταν το 10% των αλιευµάτων αντιστοιχεί σε ιχθύς που δεν έχουν το 

ελάχιστο απαιτούµενο µέγεθος. 

(5β) Βάσει της γνωµοδότησης της Επιστηµονικής, Τεχνικής και Οικονοµικής 

Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), θα πρέπει να διατηρηθούν οι περιορισµοί 

εκφόρτωσης ή διατήρησης επί του σκάφους της ρέγγας που αλιεύεται στη διαίρεση 

ICES IIa. 

(6) Βάσει της γνωµοδότησης της ΕΤΟΕΑ, το κλείσιµο περιοχής για την προστασία της 

αναπαραγόµενης ρέγγας στη διαίρεση ICES VIa δεν είναι πλέον απαραίτητο για να 

διασφαλιστεί η βιώσιµη εκµετάλλευση του είδους αυτού και θα πρέπει, εποµένως, το 

κλείσιµο αυτό να καταργηθεί. 

(7) Βάσει της γνωµοδότησης της ΕΤΟΕΑ, η οποία συνδέει τη χαµηλή διαθεσιµότητα 

µικροαµµόχελων µε τα χαµηλά επίπεδα αναπαραγωγής του τριδαχτυλόγλαρου, θα 

πρέπει να διατηρηθεί το κλείσιµο της υποπεριοχής ICES IV, πλην περιορισµένων 

αλιευµάτων ετησίως για την παρακολούθηση του αποθέµατος. 

(8) Βάσει της γνωµοδότησης της ΕΤΟΕΑ, θα πρέπει να είναι δυνατόν να επιτραπεί η 

χρήση εργαλείων τα οποία δεν αλιεύουν καραβίδα σε ορισµένες περιοχές, όπου 

απαγορεύεται η αλιεία καραβίδας. 

▌ 

(11) Βάσει της γνωµοδότησης της ΕΤΟΕΑ, το κλείσιµο της περιοχής για την προστασία 

του νεαρού εγκλεφίνου στη διαίρεση ICES VIb θα πρέπει να διατηρηθεί. 
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(11a) Βάσει της γνωµοδότησης του ICES και της ΕΤΟΕΑ, ορισµένα τεχνικά µέτρα 

διατήρησης στα ύδατα δυτικά της Σκωτίας (διαίρεση ICES VIa) για την 

προστασία των αποθεµάτων γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού θα πρέπει να 

διατηρηθούν για να συµβάλουν στη διατήρηση των ιχθυαποθεµάτων.  

(11β) Βάσει της γνωµοδότησης της ΕΤΟΕΑ, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση καλαµιδιών 

και πετονιών για το µαυροπολλάκιο στη διαίρεση ICES VIa. 

(11γ) Βάσει της γνωµοδότησης της ΕΤΟΕΑ για τη χωρική κατανοµή του γάδου στη 

διαίρεση ICES VIa που δείχνει ότι µεγάλη πλειοψηφία των αλιευµάτων γάδου 

γίνονται σε πλάτος 59°Β, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση απλαδιών νοτίως αυτής 

της γραµµής. 

(11δ) Βάσει της γνωµοδότησης της ΕΤΟΕΑ, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση απλαδιών 

για το σκυλοψαράκι (Scyliorhinus canicula) στη διαίρεση ICES VIa. 

(11ε) Η καταλληλότητα των χαρακτηριστικών των εργαλείων στην παρέκκλιση για την 

αλιεία µε τράτα, τράτες βενθικής αλιείας ή παρόµοια εργαλεία στη διαίρεση ICES 

VIa θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά, σύµφωνα µε επιστηµονική γνώµη, για 

την ενδεχόµενη τροποποίηση ή κατάργησή τους. 

(11στ) Βάσει της γνωµοδότησης της ΕΤΟΕΑ, θα πρέπει να εισαχθεί το κλείσιµο της 

περιοχής για την προστασία του νεαρού γάδου στη διαίρεση ICES VIa. 

(11ζ) Η καταλληλότητα της απαγόρευσης της αλιείας γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού 

του Ατλαντικού στην υποπεριοχή ICES VI θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά, 

σύµφωνα µε επιστηµονική γνώµη, για την ενδεχόµενη τροποποίηση ή κατάργησή 

της. 

(11η) Βάσει της γνωµοδότησης του ICES και της ΕΤΟΕΑ, θα πρέπει να διατηρηθούν τα 

µέτρα για την προστασία των αποθεµάτων γάδου στην Κελτική Θάλασσα 

(διαιρέσεις ICES VIIf,g).  
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(12) Βάσει της γνωµοδότησης της ΕΤΟΕΑ, τα µέτρα για την προστασία των 

αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων µουρούνας στη διαίρεση ICES VIa θα πρέπει να 

διατηρηθούν. 

(13) Τα µέτρα που θεσπίστηκαν το 2011 από την Επιτροπή Αλιείας Βορειοανατολικού 

Ατλαντικού (NEAFC) για την προστασία του κοκκινόψαρου σε διεθνή ύδατα των 

υποπεριοχών ICES I και ΙΙ θα πρέπει να διατηρηθούν. 

(14) Τα µέτρα που θέσπισε η NEAFC το 2011 για την προστασία του κοκκινόψαρου στη 

Θάλασσα Irminger και στα παρακείµενα ύδατα θα πρέπει να διατηρηθούν.  

(15) Βάσει της γνωµοδότησης της ΕΤΟΕΑ, η αλιεία µε δοκότρατα και χρήση ηλεκτρικού 

ρεύµατος θα πρέπει να εξακολουθήσει να επιτρέπεται στις διαιρέσεις ICES IVc και 

IVb νοτίως υπό ορισµένες προϋποθέσεις. 

(16) Βάσει διαβουλεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν το 2009 µεταξύ της ΕΕ, της 

Νορβηγίας και των νήσων Φερόε, ορισµένα µέτρα για τον περιορισµό των 

δυνατοτήτων χειρισµού αλιευµάτων και εκφόρτωσης των σκαφών πελαγικής αλιείας 

που αλιεύουν σκουµπρί, ρέγγα και σαφρίδι στον νοτιοανατολικό Ατλαντικό θα πρέπει 

να εφαρµόζονται σε µόνιµη βάση.  

(17) Βάσει της γνωµοδότησης του ICES, τα τεχνικά µέτρα διατήρησης για την προστασία 

των αποθεµάτων γάδου ώριµης ηλικίας στη Θάλασσα της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια 

της περιόδου αναπαραγωγής θα πρέπει να διατηρηθούν. 

(17α) Βάσει της γνωµοδότησης της ΕΤΟΕΑ, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση εσχάρας 

διαλογής σε µια περιορισµένη περιοχή της διαίρεσης ICES VIIa. 

(18) Βάσει της γνωµοδότησης της ΕΤΟΕΑ, η αλιεία µε απλάδια και δίχτυα εµπλοκής στις 

διαιρέσεις ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk και στις υποπεριοχές ICES VIII, 

IX, X και XII ανατολικώς των 27°∆ σε ύδατα βάθους άνω των 200 µέτρων σύµφωνα 

µε τον χάρτη και κάτω των 600 µέτρων θα πρέπει να επιτρέπεται µόνον υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις που αφορούν την προστασία των βιολογικά ευαίσθητων ειδών βαθέων 

υδάτων. 
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(18α) Είναι σηµαντικό να διευκρινισθεί η διάδραση µεταξύ διαφόρων καθεστώτων που 

εφαρµόζονται στην αλιεία µε απλάδια ιδιαίτερα στην υποπεριοχή ICES VII. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι µια ειδική παρέκκλιση για την αλιεία µε 

απλάδια µε µέγεθος µατιού ίσο ή µεγαλύτερο από 100 χιλιοστών στις διαιρέσεις 

ICES ΙΙΙa, IVa, Vβ, VIa, VIβ, VII b, c, j και k, µε τους ειδικούς όρους σχετικά µε 

την εν λόγω παρέκκλιση, επιτρέπεται µόνον σε ύδατα βάθους άνω των 200 µέτρων 

σύµφωνα µε τον χάρτη αλλά κάτω των 600 µέτρων και ότι, εποµένως, οι 

προκαθορισµένοι κανόνες σχετικά µε τα µεγέθη µατιού και τη σύνθεση των 

αλιευµάτων που παρατίθενται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 850/98 εφαρµόζονται 

στις διαιρέσεις ICES VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg και VIIh και σε ύδατα βάθους 

κάτω των 200 µέτρων σύµφωνα µε τον χάρτη στις διαιρέσεις ICES ΙΙΙa, IVa, Vb, 

VIa, VII b, c, j και k. 

(18β) Βάσει της γνωµοδότησης της ΕΤΟΕΑ, η χρήση µανωµένων διχτυών στην 

υποπεριοχή ICES IX σε ύδατα βάθους άνω των 200 µέτρων σύµφωνα µε τον χάρτη 

αλλά κάτω των 600 µέτρων θα πρέπει να επιτρέπεται. 

(19) Θα πρέπει να εξακολουθήσει να επιτρέπεται η χρήση ορισµένων επιλεκτικών 

εργαλείων στον Βισκαϊκό Κόλπο µε στόχο την εξασφάλιση της βιώσιµης 

εκµετάλλευσης των αποθεµάτων µερλούκιου και καραβίδας, καθώς και τη µείωση 

των απορρίψεων των ειδών αυτών. 

(20) Οι περιορισµοί της αλιείας σε ορισµένες περιοχές για την προστασία των ευαίσθητων 

ενδιαιτηµάτων βαθέων υδάτων στη Ζώνη ∆ιακανονισµού NEAFC, που ενέκρινε η 

NEAFC το 2004, και σε ορισµένες περιοχές των διαιρέσεων ICES VIIc,j,k και VIIIc, 

που ενέκρινε η Ένωση το 2008, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν. 

(32) Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της µικτής οµάδας ΕΕ/Νορβηγίας σχετικά µε τα τεχνικά 

µέτρα, η απαγόρευση αλιείας ρέγγας, σκουµπριού ή σαρδελόρρεγγας µε τράτες ή γρι-

γρι κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου στο Skagerrak και το Kattegat δεν 

συµβάλλει πλέον στη διατήρηση των πελαγικών ιχθυαποθεµάτων λόγω των 

τροποποιήσεων των µοντέλων αλιείας. ▌Εποµένως, βάσει των διαβουλεύσεων 

µεταξύ της Ένωσης, της Νορβηγίας και των Νήσων Φερόε του 2011, η απαγόρευση 

αυτή θα πρέπει να καταργηθεί. 
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(22) Για λόγους σαφήνειας και βελτίωσης της νοµοθεσίας, θα πρέπει να απαλειφθούν 

ορισµένες διατάξεις που πλέον στερούνται αντικειµένου. 

(22α) Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις των µοντέλων αλιείας και η 

υιοθέτηση επιλεκτικότερων εργαλείων, τα µεγέθη µατιών, τα είδη-στόχοι και τα 

απαιτούµενα ποσοστά αλιευµάτων που εφαρµόζονται στο Skagerrak και το 

Kattegat θα πρέπει να διατηρηθούν. 

(23) Το ελάχιστο απαιτούµενο µέγεθος για το κυδώνι της Ιαπωνίας θα πρέπει να 

αναθεωρηθεί µε βάση τα βιολογικά δεδοµένα.  

(24) Το ελάχιστο απαιτούµενο µέγεθος για το χταπόδι που αλιεύεται σε θαλάσσια ύδατα 

υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτων χωρών, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή 

της Επιτροπής Αλιείας Κεντροανατολικού Ατλαντικού (CECAF), έχει καθοριστεί µε 

στόχο τη συµβολή στη διατήρηση του είδους αυτού, και ιδιαίτερα την προστασία των 

νεαρών οργανισµών. 

(24α) Θα πρέπει να προστεθεί ανάλογο µέτρο για το ελάχιστο µέγεθος φόρτωσης της 

αντζούγιας, όσον αφορά τον αριθµό ψαριών ανά κιλό, επειδή θα απλουστεύσει τις 

εργασίες επί των σκαφών που αλιεύουν αυτό το είδος και τα διευκολύνει τα µέτρα 

ελέγχου στη στεριά. 

(25) Θα πρέπει να διατηρηθούν οι προδιαγραφές για τις εσχάρες διαλογής που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται για ▌τη µείωση των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων κατά την αλίευση 

καραβίδας στη διαίρεση ICES IIIa, στην υποπεριοχή ICES VI και στη διαίρεση ICES 

VIIa. 

(26) Θα πρέπει να διατηρηθούν οι προδιαγραφές για τα φύλλα δικτυωµάτων τετραγωνικών 

µατιών που χρησιµοποιούνται υπό ορισµένες προϋποθέσεις για την αλιεία µε 

ορισµένα συρόµενα εργαλεία στον Βισκαϊκό Κόλπο. 

(27) ▌Θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση φύλλων δικτυωµάτων τετραγωνικών µατιών 

µήκους 2 µέτρων από σκάφη µε ισχύ κινητήρα κάτω των 112 Kw σε περιορισµένη 

περιοχή της διαίρεσης ICES VIa. 
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(27α) Ο όρος «Κοινότητα» που χρησιµοποιείται στο διατακτικό του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 850/98 θα πρέπει να τροποποιηθεί, µετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 

Λισαβόνας την 1η ∆εκεµβρίου 2009. 

(27α) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµοιοµορφία των όρων για την εφαρµογή των 

κανόνων για τη χρήση εργαλείων µε ανάλογη υψηλή επιλεκτικότητα για την αλιεία 

της καραβίδας στη διαίρεση ICES VIa και των κανόνων αποκλεισµού ορισµένων 

αλιευµάτων κράτους µέλους από την εφαρµογή της απαγόρευσης για τη χρήση 

απλαδιών, διχτυών εµπλοκής ή µανωµένων διχτυών στις υποπεριοχές ICES VIII, 

IX, X όπου το επίπεδο παρεµπιπτόντων αλιευµάτων καρχαρία και απορρίψεων 

είναι πολύ χαµηλό, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρµοδιότητες στην 

Επιτροπή. Οι αρµοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται χωρίς την εφαρµογή του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/20111. 

▌ 

                                                 
1 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ.13. 
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(29) Εποµένως, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(29α) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1434/98 του Συµβουλίου προβλέπει ειδικούς όρους κατά 

τους οποίους η ρέγγα µπορεί να εκφορτώνεται για εµπορικούς σκοπούς εκτός της 

άµεσης ανθρώπινης κατανάλωσης. Στον εν λόγω κανονισµό, θα πρέπει να 

περιληφθεί ειδική παρέκκλιση από τους όρους εκφόρτωσης των παρεµπιπτόντων 

αλιευµάτων ρέγγας σε αλιεύµατα διχτυών µε µικρό µάτι στη διαίρεση ICES IIIa, 

στην υποπεριοχή IV και στη διαίρεση VIId και στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης 

ICES IIa που περιλαµβάνονταν προηγουµένως σε άλλες πράξεις της Ένωσης. 

Εποµένως, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1434/98 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

                Τροποποιήσεις στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 850/98 

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

(-1α) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 1α  

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

Παράρτηµα Ι, υποσηµείωση 5, το ουσιαστικό «Κοινότητα» ή το αντίστοιχο επίθετο, 

αντικαθίσταται από το ουσιαστικό «Ένωση» ή το αντίστοιχο επίθετο, και επέρχονται 

οιεσδήποτε γραµµατικές προσαρµογές απαιτούνται ως συνέπεια αυτής της 

αντικατάστασης.» 

(-1β) Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο: 
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«i) Περιοχή 9 

«Όλα τα ύδατα του Ευξείνου Πόντου που αντιστοιχούν στη γεωγραφική υποπεριοχή 29, 

όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 2011 σχετικά µε ορισµένες 

διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συµφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για 

τη Μεσόγειο) και στο ψήφισµα GFCM/33/2009/2. 

_______________ 

* ΕΕ L 347, 30.12.2011, σ. 44. » 

(-1γ) Στο άρθρο 11, παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Η παρούσα παρέκκλιση εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του άρθρου 34β παράγραφος 2, 

στοιχείο γ).» 

(-1δ)  Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 11α  

Στην Περιοχή 9, το ελάχιστο µέγεθος µατιών για τα στάσιµα απλάδια που χρησιµοποιείται 

για την αλιεία καλκανιού είναι 400 mm.» 

▌ 

(1δ) Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 17 

Ένας θαλάσσιος οργανισµός θεωρείται ότι δεν έχει το απαιτούµενο µέγεθος εάν οι 

διαστάσεις του είναι µικρότερες των ελαχίστων που ορίζονται στο Παράρτηµα XII και στο 

Παράρτηµα ΧΙΙα, για τα ανάλογα είδη και τη σχετική γεωγραφική περιοχή.» 

(1ε) Στο άρθρο 19, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:  
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«4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρµόζονται στην περιοχή 9.» 

(2)  Παρεµβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος. 

«ΤΙΤΛΟΣ IIIα  

ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ 

Άρθρο 19α  

Απαγόρευση διαλογής αλιευµάτων ανώτερης κατηγορίας 

1. Στις περιοχές 1, 2, 3 και 4, απαγορεύεται, κατά τις αλιευτικές δραστηριότητες, η 

απόρριψη ειδών υποκείµενων σε ποσοστώσεις τα οποία µπορούν να εκφορτώνονται 

νοµίµως.  

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό ή σε οποιανδήποτε άλλη πράξη της Ένωσης 

περί αλιείας.  

Άρθρο 19β 

 ∆ιατάξεις για την αλλαγή του τόπου αλίευσης και απαγόρευση της απόρριψης 

1. Εντός των περιοχών 1, 2, 3 και 4, όταν η ποσότητα σκουµπριού, ρέγγας ή σαφριδιού 

που δεν έχει το ελάχιστο απαιτούµενο µέγεθος υπερβαίνει το 10% της συνολικής 

ποσότητας των αλιευµάτων σε κάθε ανάσυρση, το σκάφος µετακινείται από την 

περιοχή αλιείας. 

2. Εντός των περιοχών 1, 2, 3 και 4, απαγορεύεται η απελευθέρωση σκουµπριού, ρέγγας 

ή σαφριδιού πριν ανασυρθεί πλήρως το δίχτυ επί του αλιευτικού σκάφους µε 

αποτέλεσµα την απώλεια νεκρών ή ετοιµοθάνατων ιχθύων.» 
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(3) Στο άρθρο 20, παράγραφος 1, το στοιχείο δ) απαλείφεται. 

(3α) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 20α  
Περιορισµοί της αλιείας ρέγγας στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa 

Απαγορεύεται η εκφόρτωση ή διατήρηση επί του σκάφους ρέγγας που έχει αλιευθεί στα 

ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa κατά τις περιόδους από 1ης Ιανουαρίου έως 28 

Φεβρουαρίου και από 16ης Maΐου έως 31 ∆εκεµβρίου.» 

(4)  Το άρθρο 29α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 29α  

Απαγόρευση της αλιείας αµµόχελου στην υποπεριοχή ICES IV 

1. Απαγορεύεται η εκφόρτωση ή η διατήρηση επί του σκάφους αµµόχελου που έχει 

αλιευθεί εντός της γεωγραφικής περιοχής η οποία οριοθετείται από την ανατολική ακτή 

της Αγγλίας και της Σκωτίας και περικλείεται από τις λοξοδροµικές γραµµές που 

συνδέουν διαδοχικά τα εξής σηµεία, τα οποία µετρώνται σύµφωνα µε το σύστηµα 

συντεταγµένων WGS84: 

– ανατολική ακτή της Αγγλίας στο γεωγραφικό πλάτος 55o30'Β, 

– γεωγραφικό πλάτος 55o30'Β, γεωγραφικό µήκος 01o00'∆, 

– γεωγραφικό πλάτος 58o00'Β, γεωγραφικό µήκος 01o00'∆, 

– γεωγραφικό πλάτος 58o00'Β, γεωγραφικό µήκος 02o00'∆, 

– την ανατολική ακτή της Σκωτίας σε γεωγραφικό µήκος 02o00'∆. 
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2. Η αλιεία για λόγους επιστηµονικής έρευνας επιτρέπεται προκειµένου να 

παρακολουθούνται το απόθεµα αµµόχελου στην περιοχή και τα αποτελέσµατα της 

απαγόρευσης.» 

(5) Στο άρθρο 29β, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3. Κατά παρέκκλιση της απαγόρευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η αλιεία µε 

κοφινέλλα που δεν αλιεύουν καραβίδα επιτρέπεται στις γεωγραφικές ζώνες και κατά τις 

περιόδους που καθορίζονται στην παράγραφο 1.» 

(6) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: 

«Άρθρο 29γ  

 Αλιεία µπακαλιάρου του Rockall στην υποπεριοχή ICES VI 

1. Η αλιεία µπακαλιάρου του Rockall, 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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Άρθρο 29δ  

Περιορισµοί της αλιείας γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού του Ατλαντικού στην 

υποπεριοχή ICES VI  

1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας γάδου, 

εγκλεφίνου και νταουκιού του Ατλαντικού εντός του τµήµατος της διαίρεσης ICES 

VIa, το οποίο βρίσκεται ανατολικά ή νότια των διαδοχικών λοξοδροµικών γραµµών 

που ενώνουν τα εξής σηµεία, τα οποία µετρώνται σύµφωνα µε το σύστηµα 

συντεταγµένων WGS84: 

– 54º30'Β, 10º35'∆ 

– 55º20'Β, 09º50'∆ 

– 55º30'Β, 09º20'∆ 

– 56º40'Β, 08º55'∆ 

– 57º00'Β, 09º00'∆ 

– 57º20'Β, 09º20'∆ 

– 57º50'Β, 09º20'∆ 

– 58º10'Β, 09º00'∆ 

– 58º40'Β, 07º40'∆  

– 59º00'Β, 07º30'∆ 
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– 59º20'Β, 06º30'∆ 

– 59º40'Β, 06º05'∆ 

– 59º40'Β, 05º30'∆ 

– 60º00'Β, 04º50'∆ 

– 60º15'Β, 04º00'∆ 

2. Κάθε αλιευτικό σκάφος παρόν εντός της περιοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου εξασφαλίζει ότι τα αλιευτικά εργαλεία που φέρει είναι 

προσδεδεµένα και στοιβαγµένα σύµφωνα µε το άρθρο 47 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1224/2009 του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού 

συστήµατος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής*. 

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών 

δραστηριοτήτων εντός της περιοχής που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, 

χρησιµοποιώντας παράκτια στατικά δίχτυα που διαθέτουν πασσάλους, δράγες για 

χτένια, δράγες για µύδια, καλαµίδια, µηχανικές πετονιές, παρασυρόµενα δίχτυα και 

γρίπους ακτής, κιούρτους και κοφινέλλα, υπό τον όρο ότι:  

α) δεν µεταφέρεται επί του σκάφους ούτε χρησιµοποιούνται άλλα αλιευτικά 

εργαλεία, εκτός από παράκτια στατικά δίχτυα που διαθέτουν πασσάλους, 

δράγες για χτένια, δράγες για µύδια, καλαµίδια, µηχανικές πετονιές, 

παρασυρόµενα δίχτυα και γρίπους ακτής, κιούρτους και κοφινέλλα· και  

β) δεν διατηρείται επί του σκάφους ούτε εκφορτώνεται κανένα είδος εκτός 

από σκουµπρί, κίτρινο µπακαλιάρο, µαυροπολλάκιο και σολοµό ή 

οστρακόδερµα εκτός µαλακίων και µαλακόστρακα. 
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4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών 

δραστηριοτήτων στις περιοχές που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο µε τη χρήση 

διχτυών µε µέγεθος µατιών µικρότερο από 55 χιλιοστά, υπό τον όρο ότι: 

α) δεν µεταφέρεται επί του σκάφους κανένα δίχτυ µε µέγεθος µατιών 

µεγαλύτερο ή ίσο προς 55 χιλιοστά· και 

β) δεν διατηρείται επί του σκάφους κανένα είδος εκτός από ρέγγα, 

σκουµπρί, σαρδέλα, σαρδελίτσα, σαφρίδι, παπαλίνα, προσφυγάκι και 

γουρλοµάτη. 

 

4α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών 

δραστηριοτήτων στις περιοχές που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο µε τη 

χρήση απλαδιών µε µέγεθος µατιών µεγαλύτερο από 120 χιλιοστά, υπό τον όρο ότι: 

α) απλώνονται µόνον στην περιοχή νοτίως των 59ο Β, 

β) το µέγιστο µήκος των απλαδιών είναι 20 χιλιόµετρα ανά σκάφος, 

γ) ο µέγιστος χρόνος παραµονής στο νερό είναι 24 ώρες, και 

δ) το 5 % το πολύ των αλιευµάτων είναι νταούκι του Ατλαντικού και 

γάδος. 

4β. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών 

δραστηριοτήτων στις περιοχές που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο µε τη 

χρήση απλαδιών µε µέγεθος µατιών µεγαλύτερο από 90 χιλιοστά, υπό τον όρο ότι: 
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α) χρησιµοποιούνται µόνον εντός τριών ναυτικών µιλίων από την ακτή 

και για 10 ηµέρες το πολύ ανά ηµερολογιακό έτος, 

β) το µέγιστο µήκος των χρησιµοποιούµενων απλαδιών είναι 1000 µέτρα, 

γ) ο µέγιστος χρόνος παραµονής στο νερό είναι 24 ώρες, και 

δ) τουλάχιστον το 70% των αλιευµάτων είναι σκυλοψαράκι (Scyliorhinus 

canicula). 

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η αλίευση καραβίδας, εντός της 

περιοχής που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, υπό τον όρο ότι: 

α) στα χρησιµοποιούµενα αλιευτικά εργαλεία ενσωµατώνεται εσχάρα 

διαλογής σύµφωνα µε τα σηµεία 2 έως 5 του παραρτήµατος XIVα· ή 

φύλλο δικτυώµατος τετραγωνικών µατιών όπως περιγράφεται στο 

παράρτηµα XIVγ· ή άλλο εργαλείο ανάλογα υψηλής επιλεκτικότητας, 

β) το αλιευτικό εργαλείο είναι κατασκευασµένο µε ελάχιστο µέγεθος 

µατιών 80 χιλιοστών, 

γ) η καραβίδα αποτελεί τουλάχιστον το 30% των συγκρατούµενων 

αλιευµάτων κατά βάρος. 

   ▌  

Με βάση ευνοϊκότερη γνωµοδότηση της ETOEA, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις καθορίζοντας τα αλιευτικά εργαλεία που έχουν ανάλογα υψηλή 

επιλεκτικότητα για τους σκοπούς του στοιχείου α). 
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6. Η παράγραφος 5 δεν εφαρµόζεται εντός της περιοχής που περικλείεται από διαδοχικές 

λοξοδροµικές γραµµές που ενώνουν τα εξής σηµεία, τα οποία µετρώνται σύµφωνα µε 

το σύστηµα συντεταγµένων WGS84: 

– 59º05'Β, 06º45'∆ 

– 59º30'Β, 06º00'∆ 

– 59º40'Β, 05º00'∆ 

– 60º00'Β, 04º00'∆ 

– 59º30'Β, 04º00'∆ 

– 59º05'Β, 06º45'∆ 

7. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η αλιεία µε τράτες, τράτες βενθικής 

αλιείας ή παρόµοια εργαλεία, εντός της περιοχής που αναφέρεται στην εν λόγω 

παράγραφο, υπό τον όρο ότι: 

α) όλα τα δίχτυα επί του σκάφους έχουν κατασκευαστεί µε ελάχιστο 

µέγεθος µατιών 120 χιλιοστών για σκάφη µε συνολικό µήκος άνω των 15 µέτρων 

και 110 χιλιοστών για όλα τα άλλα σκάφη· 

▌ 

γ) όταν τα αλιεύµατα που διατηρούνται επί του σκάφους περιλαµβάνουν 

µαυροπολλάκιο κατά 90% το πολύ, το αλιευτικό εργαλείο που χρησιµοποιείται 

έχει ενσωµατωµένο φύλλο δικτυώµατος τετραγωνικών µατιών όπως περιγράφεται 

στο Παράρτηµα XIVγ, και 
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δ) όταν το συνολικό µήκος του σκάφους είναι µικρότερο ή ίσο µε 15 

µέτρα, ανεξάρτητα από την ποσότητα αλιευµάτων µαυροπολλάκιου που 

διατηρούνται επί του σκάφους, το αλιευτικό εργαλείο που χρησιµοποιείται έχει 

ενσωµατωµένο φύλλο δικτυώµατος τετραγωνικών µατιών όπως περιγράφεται στο 

Παράρτηµα XIVδ.  

7α. Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2015, και, εν συνεχεία, τουλάχιστον ανά διετία, η 

Επιτροπή, µε γνωµοδότηση της ΕΤΟΕΑ, αξιολογεί την κατάσταση των αποθεµάτων 

γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού στην περιοχή που ορίζεται στην παράγραφο 7 και 

υποβάλλει, ενδεχοµένως, πρόταση για την τροποποίηση της παραγράφου 7 στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

8. Η παράγραφος 7 δεν εφαρµόζεται εντός της περιοχής που περικλείεται από διαδοχικές 

λοξοδροµικές γραµµές που ενώνουν τα εξής σηµεία, τα οποία µετρώνται σύµφωνα µε 

το σύστηµα συντεταγµένων WGS84: 

– 59º05'Β, 06º40'∆ 

– 59o30'Β, 06º00'∆ 

– 59º40'Β, 05º00'∆ 

– 60º00'Β, 04º00'∆ 

– 59º30'Β, 04º00'∆ 

– 59º05'Β, 06º45'∆ 
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8α. Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου, και από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 

∆εκεµβρίου, κάθε έτους, απαγορεύεται κάθε αλιευτική δραστηριότητα που 

χρησιµοποιεί οιοδήποτε από τα εργαλεία που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι του 

κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 της 18ης ∆εκεµβρίου 2008 για τη 

σύσταση µακροπρόθεσµου σχεδίου για τα αποθέµατα γάδου και τις αλιευτικές 

δραστηριότητες που εκµεταλλεύονται τα αποθέµατα αυτά** στην περιοχή ICES Via 

που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδροµικές γραµµές που ενώνουν τα εξής σηµεία, 

τα οποία µετρώνται σύµφωνα µε το σύστηµα συντεταγµένων WGS84:  

− 55o25'Β, 07o07'∆, 

− 55o25'Β, 07o00'∆, 

− 55o18'Β, 06o50'∆, 

− 55o17'Β, 06o50'∆, 

− 55o17'Β, 06o52'∆, 

− 55o25'Β, 07º07 '∆, 

Ο πλοίαρχος του αλιευτικού ή άλλο πρόσωπο στο σκάφος δεν διατάσσει ούτε επιτρέπει σε 

άτοµο που επιβαίνει στο σκάφος να αλιεύσει, εκφορτώσει, µεταφέρει σε άλλο σκάφος ή 

διατηρήσει επί του σκάφους ιχθύς που αλιεύθηκαν στη συγκεκριµένη περιοχή. 

9. Κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος οργανώνει πρόγραµµα παρουσίας παρατηρητών επί 

του σκάφους από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους µε στόχο τη 

δειγµατοληψία των αλιευµάτων και των απορρίψεων των σκαφών που ωφελούνται από 

τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4α, 4β, 5 και 7. Τα προγράµµατα 

παρατηρητών εκτελούνται χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους 

αντίστοιχους κανόνες και αποσκοπούν στην εκτίµηση των αλιευµάτων γάδου, 

εγκλεφίνου και νταουκιού του Ατλαντικού µε ακρίβεια τουλάχιστον 20%.  
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10. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη συντάσσουν ▌έκθεση σχετικά µε τη συνολική ποσότητα 

αλιευµάτων και απορρίψεων των σκαφών που υπάγονται στο πρόγραµµα παρατηρητών 

κάθε ηµερολογιακό έτος και την υποβάλλουν στην Επιτροπή, το αργότερο έως την ▌1η 

Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του συγκεκριµένου ηµερολογιακού έτους. 

10α. Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2015 και, εν συνεχεία, τουλάχιστον ανά διετία, η 

Επιτροπή, αξιολογεί την κατάσταση των αποθεµάτων γάδου, εγκλεφίνου και 

νταουκιού στην περιοχή που ορίζεται στην παράγραφο 1, υπό το πρίσµα 

επιστηµονικής γνωµοδότησης της ΕΤΟΕΛ, και υποβάλλει, ενδεχοµένως, πρόταση 

για την τροποποίηση του παρόντος άρθρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο. 

Άρθρο 29ε  

Περιορισµός της αλιείας γάδου στην υποπεριοχή ICES VII 

1. Από την 1η Φεβρουαρίου ως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, απαγορεύεται η διεξαγωγή 

οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας στην υποπεριοχή ICES VII στην περιοχή που 

συνίσταται στα στατιστικά ορθογώνια ICES: 30E4, 31E4, 32E3. Η απαγόρευση αυτή 

δεν ισχύει σε απόσταση µικρότερη των έξι ναυτικών µιλίων από τη γραµµή βάσης. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών 

δραστηριοτήτων χρησιµοποιώντας παράκτια στατικά δίχτυα που διαθέτουν πασσάλους, 

δράγες για χτένια, δράγες για µύδια, καλαµίδια, παρασυρόµενα δίχτυα και γρίπους 

ακτής, καλαµίδια, µηχανικές πετονιές, κιούρτους και κοφινέλλα στις περιοχές και 

χρονικές περιόδους, που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, υπό τον όρο ότι:  

α) δεν µεταφέρεται επί του σκάφους ούτε χρησιµοποιούνται άλλα αλιευτικά 

εργαλεία, εκτός από παράκτια στατικά δίχτυα που διαθέτουν πασσάλους, 

δράγες για χτένια, δράγες για µύδια, παρασυρόµενα δίχτυα και γρίπους 

ακτής, καλαµίδια, µηχανικές πετονιές, κιούρτους και κοφινέλλα· και  

β) δεν εκφορτώνεται, ούτε διατηρείται επί του σκάφους ή άλλως 

µεταφέρεται στη ξηρά, κανένα είδος, εκτός από σκουµπρί, κίτρινο 
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µπακαλιάρο, σολοµό, οστρακόδερµα εκτός µαλακίων και 

µαλακόστρακα. 
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3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών 

δραστηριοτήτων στις περιοχές που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο µε τη χρήση 

διχτυών µε µέγεθος µατιών µικρότερο από 55 χιλιοστά, υπό τον όρο ότι: 

α) δεν µεταφέρεται επί του σκάφους κανένα δίχτυ µε µέγεθος µατιών 

µεγαλύτερο ή ίσο προς 55 χιλιοστά· και 

β) δεν διατηρείται επί του σκάφους κανένα είδος, εκτός από ρέγγα, 

σκουµπρί, σαρδέλα, σαρδελίτσα, σαφρίδι, παπαλίνα, προσφυγάκι και 

γουρλοµάτη. 

Άρθρο 29στ  

Ειδικοί κανόνες προστασίας της διπτερυγίου µουρούνας  

1. Από 1ης Μαρτίου έως 31 Μαΐου κάθε έτους, απαγορεύεται η διατήρηση επί του 

σκάφους οιασδήποτε ποσότητας διπτερυγίου µουρούνας άνω των 6 τόνων ανά 

αλιευτικό ταξίδι στις περιοχές της διαίρεσης ICES VIa που περικλείονται από 

διαδοχικές λοξοδροµικές γραµµές που ενώνουν τα εξής σηµεία, τα οποία µετρώνται 

σύµφωνα µε το σύστηµα συντεταγµένων WGS84: 

(α) Όριο της σκωτικής υφαλοκρηπίδας 

– 59º58'Β, 07º00'∆ 

– 59º55'Β, 06º47'∆ 

– 59º51'Β, 06º28'∆ 

– 59º45'Β, 06º38'∆ 

– 59º27'Β, 06º42'∆ 
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– 59º22'Β, 06º47'∆ 

– 59º15'Β, 07º15'∆ 

– 59º07'Β, 07º31'∆ 

– 58º52'Β, 07º44'∆ 

– 58º44'Β, 08º11'∆ 

– 58º43'Β, 08º27'∆ 

– 58º28'Β, 09º16'∆ 

– 58º15'Β, 09º32'∆ 

– 58º15'Β, 09º45'∆ 

– 58º30'Β, 09º45'∆ 

– 59º30'Β, 07º00'∆ 

– 59º58'Β, 07º00'∆ 
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(β) Όριο του Rosemary bank 

– 60º00'Β, 11º00'∆ 

– 59o00'Β, 11o00'∆ 

– 59º00'Β, 09o00'∆ 

– 59º30’Β, 09o00'∆ 

– 59º30'Β, 10o00'∆ 

– 60º00'Β, 10o00'∆ 

– 60o00’Β, 11o00’∆ 

∆εν περιλαµβάνεται η περιοχή που περικλείεται από διαδοχικές 

λοξοδροµικές γραµµές που ενώνουν τα εξής σηµεία, τα οποία 

µετρώνται σύµφωνα µε το σύστηµα συντεταγµένων WGS84: 

– 59o15'Β, 10o24'∆ 

– 59o10' Β, 10o22' ∆ 

– 59o08' Β, 10o07' ∆ 
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– 59o11'Β, 09o59'∆ 

– 59o15'Β, 09o58'∆ 

– 59o22'Β, 10o02'∆ 

– 59o23'Β, 10o11'∆ 

– 59o20' Β, 10o19' ∆ 

– 59o15'Β, 10o24'∆ 

2. Κατά την είσοδό του στην περιοχή που ορίζεται στην παράγραφο 1 και κατά την έξοδό 

του από αυτή, ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους καταγράφει την ηµεροµηνία, την ώρα 

και το σηµείο εισόδου και εξόδου στο ηµερολόγιο. 

3. Σε αµφότερες τις περιοχές που ορίζονται στην παράγραφο 1, εάν ένα σκάφος 

συµπληρώσει την ποσότητα 6 τόνων διπτερυγίου µουρούνας: 

α) διακόπτει αµέσως την αλιεία και εξέρχεται από την περιοχή στην 

οποία βρίσκεται, 

β) δεν επιτρέπεται να εισέλθει εκ νέου σε καµία από τις δύο περιοχές, 

έως ότου εκφορτωθούν τα αλιεύµατά του, 

γ) δεν επιτρέπεται να ρίψει εκ νέου στη θάλασσα οποιαδήποτε 

ποσότητα µουρούνας. 
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4. Οι παρατηρητές που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισµού (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 ***, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε αλιευτικά σκάφη παρόντα σε µία από τις 

περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός από τα καθήκοντά τους που 

αναφέρονται στην παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου, για λήψη των κατάλληλων 

δειγµάτων από τα αλιεύµατα µουρούνας, µετρούν το µέγεθος των ιχθύων των 

δειγµάτων και προσδιορίζουν το στάδιο γενετήσιας ωριµότητας των ιχθύων του 

επιµέρους δείγµατος. Βάση της γνωµοδότησης της ΕΤΟΕΑ, τα κράτη µέλη 

καταρτίζουν λεπτοµερή πρωτόκολλα δειγµατοληψίας και αντιπαραβολής των 

αποτελεσµάτων. 

5. Από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 15 Απριλίου κάθε έτους, απαγορεύεται να 

χρησιµοποιούνται βενθοπελαγική τράτα, παραγάδια και απλάδια εντός της περιοχής 

που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδροµικές γραµµές που ενώνουν τα εξής σηµεία, 

τα οποία µετρώνται σύµφωνα µε το σύστηµα συντεταγµένων WGS84:  

– 60o58.76' Β, 27o27.32' ∆ 

– 60o56.02' Β, 27o31.16' ∆ 

– 60o59.76' Β, 27o43.48' ∆ 

– 61o03.00' Β, 27o39.41'∆ 

– 60o58.76' Β, 27o27.32' ∆ 



 

AM\924038EL.doc 29/76 PE493.680v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Άρθρο 29ζ  

Μέτρα για την αλιεία κοκκινόψαρου στα διεθνή ύδατα των υποπεριοχών ICES I και II 

1. Η κατευθυνόµενη αλιεία του κοκκινόψαρου στα διεθνή ύδατα των υποπεριοχών ICES I 

και II επιτρέπεται µόνον κατά την περίοδο από 1η Ιουλίου έως 31 ∆εκεµβρίου από 

σκάφη που έχουν προηγουµένως αλιεύσει κοκκινόψαρο στη Ζώνη ∆ιακανονισµού 

NEAFC, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 παράγραφος 3, του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 

2010, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου και επιβολής που εφαρµόζεται στη ζώνη της 

σύµβασης για τη µελλοντική πολυµερή συνεργασία στον τοµέα της αλιείας στο 

Βορειοανατολικό Ατλαντικό****. 

2. Τα αλιευτικά σκάφη περιορίζουν τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα κοκκινόψαρου σε άλλα 

είδη αλιείας στο 1% κατ’ ανώτατο όριο των συνολικών αλιευµάτων επί του σκάφους. 

3. Ο συντελεστής µετατροπής που εφαρµόζεται στην παρουσίαση «απεντερωµένα και 

χωρίς κεφάλι», συµπεριλαµβανοµένου του ιαπωνικού τρόπου τεµαχισµού, 

κοκκινόψαρων που έχουν αλιευθεί στην περιοχή είναι 1,70. 

4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

1236/2010 οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν το είδος αυτό 

διαβιβάζουν αναφορές αλιευµάτων σε καθηµερινή βάση. 

5. Εκτός των διατάξεων του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010, η άδεια 

αλίευσης κοκκινόψαρου ισχύει µόνο εάν οι αναφορές που διαβιβάζονται από τα σκάφη 

σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού, καταγράφονται 

σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 3 αυτού. 

6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να συλλέγονται επιστηµονικά στοιχεία από τους 

επιστηµονικούς παρατηρητές στα σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους. Τα συλλεγόµενα 

στοιχεία περιλαµβάνουν τουλάχιστον αντιπροσωπευτικά στοιχεία σχετικά µε τη 

σύνθεση φύλου, ηλικίας και µήκους σε σχέση µε το βάθος. Τα στοιχεία αυτά 

ανακοινώνονται στο ICES από τις αρµόδιες αρχές στα κράτη µέλη. 
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7. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη για την ηµεροµηνία κατά την οποία η 

Γραµµατεία της NEAFC ειδοποιεί τα συµβαλλόµενα µέρη της NEAFC ότι το συνολικό 

επιτρεπόµενο αλίευµα (TAC) χρησιµοποιήθηκε πλήρως. Από την ηµεροµηνία αυτή, τα 

κράτη µέλη απαγορεύουν την κατευθυνόµενη αλιεία κοκκινόψαρου από σκάφη 

φέροντα τη σηµαία τους. 

Άρθρο 29η  

Μέτρα για την αλιεία κοκκινόψαρου στη Θάλασσα Irminger και στα παρακείµενα 

ύδατα  

1. Απαγορεύεται η αλίευση κοκκινόψαρου ▌στα διεθνή ύδατα της υποπεριοχής ICES V 

και στα ενωσιακά ύδατα των υποπεριοχών ICES XII και XIV. 

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται η αλίευση κοκκινόψαρου την 

περίοδο από τις 11 Μαΐου έως τις 31 ∆εκεµβρίου στην περιοχή που περικλείεται από 

διαδοχικές λοξοδροµικές γραµµές που ενώνουν τα εξής σηµεία, τα οποία µετρώνται 

σύµφωνα µε το σύστηµα συντεταγµένων WGS84 (στο εξής «περιοχή διατήρησης 

κοκκινόψαρου»): 

– 64°45’ Β, 28°30’ ∆ 

– 62°50’ Β, 25°45’ ∆ 

– 61°55’ Β, 26°45’ ∆ 

– 61°00’ Β, 26°30’ ∆ 

– 59°00’Β, 30°00’ ∆ 

– 59°00’ Β, 34°00’ ∆ 
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– 61°30’ Β, 34°00’ ∆ 

– 62°50’ Β, 36°00’ ∆ 

– 64°45’ Β, 28°30’ ∆ 

1α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η αλίευση κοκκινόψαρου µπορεί να επιτραπεί, 

µε ενωσιακή νοµική πράξη, εκτός της περιοχής διατήρησης κοκκινόψαρου στη 

Θάλασσα Irminger και στα παρακείµενα ύδατα από τις 11 Μαΐου έως τις 31 

∆εκεµβρίου κάθε έτους, βάσει επιστηµονικής γνωµοδότησης και µε την προϋπόθεση 

ότι, όσον αφορά το κοκκινόψαρο στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή, η NEAFC έχει 

καταρτίσει σχέδιο αποκατάστασης. Στην εν λόγω αλίευση συµµετέχουν µόνον σκάφη 

της Ένωσης τα οποία έχουν λάβει τη δέουσα άδεια από τα αντίστοιχα κράτη µέλη 

και έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010. 

2. Απαγορεύεται η χρήση τράτας µε µέγεθος µατιών µικρότερο από 100 χιλιοστά. 

3. Ο συντελεστής µετατροπής που εφαρµόζεται στην παρουσίαση «απεντερωµένα και 

χωρίς κεφάλι», συµπεριλαµβανοµένου του ιαπωνικού τρόπου τεµαχισµού, 

κοκκινόψαρων που έχουν αλιευθεί στην περιοχή είναι 1,70. 

4. Οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν στην περιοχή διατήρησης 

κοκκινόψαρου διαβιβάζουν την αναφορά αλιευµάτων που προβλέπεται στο άρθρο 9, 

παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010, καθηµερινά µετά το 

πέρας των αλιευτικών δραστηριοτήτων της εν λόγω ηµερολογιακής ηµέρας. Στην 

αναφορά αναγράφονται τα επί του σκάφους αλιεύµατα, τα οποία έχουν αλιευθεί µετά 

την τελευταία κοινοποίηση των αλιευµάτων.  
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5. Εκτός των διατάξεων του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010, η άδεια 

αλίευσης κοκκινόψαρου ισχύει µόνο εάν οι αναφορές που διαβιβάζονται από τα σκάφη 

συνάδουν µε το άρθρο 9, παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού και καταγράφονται 

σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγραφος 3 αυτού. 

6. Οι αναφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 υποβάλλονται σύµφωνα µε τους 

σχετικούς κανόνες. 

________________ 

* ΕΕ L 343, 22.12.2009, σ. 1.  

** ΕΕ L 348, 24.12.2008, σ. 20.  

*** ΕΕ L 351, 28.12.2002, σ. 6.  

**** ΕΕ L 348, 31.12.2010, σ. 17. 

(6α) Στο άρθρο 30, παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:  

«1α) Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στην περιοχή 9.» 

 

(7) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 31α  

Ηλεκτρική αλιεία στις διαιρέσεις ICES IVc και IVb 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 31, η αλιεία µε δοκότρατα και χρήση ηλεκτρικού 

ρεύµατος επιτρέπεται στις διαιρέσεις ICES IVc και IVb νοτίως της λοξοδροµικής 

γραµµής που συνδέει τα ακόλουθα σηµεία, τα οποία προσδιορίζονται βάσει του 

συστήµατος συντεταγµένων WGS84: 

– σηµείο της ανατολικής ακτής του Ηνωµένου Βασιλείου σε γεωγραφικό πλάτος 

55oΒ, 
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– στη συνέχεια ανατολικά έως το γεωγραφικό πλάτος 55oΒ, γεωγραφικό µήκος 

5oΑ, 

– στη συνέχεια βόρεια έως το γεωγραφικό πλάτος 56oΒ, 

– και τέλος, ανατολικά έως το σηµείο της δυτικής ακτής της ∆ανίας σε 

γεωγραφικό πλάτος 56oΒ. 
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2. Η αλιεία µε χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος επιτρέπεται µόνον εφόσον: 

α) το πολύ 5% του στόλου σκαφών µε δοκότρατες των κρατών µελών 

χρησιµοποιεί τράτες µε ηλεκτρικό ρεύµα, 

β) η µέγιστη ηλεκτρική ισχύς σε kW για κάθε δοκότρατα δεν υπερβαίνει 

το µήκος της δοκού σε µέτρα πολλαπλασιασµένο επί 1,25, 

γ) η πραγµατική τάση µεταξύ των ηλεκτροδίων δεν υπερβαίνει τα 15 V, 

δ) το σκάφος είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρονικό σύστηµα αυτόµατης 

διαχείρισης που καταγράφει τη µέγιστη χρησιµοποιούµενη ανά δοκό 

ισχύ και την πραγµατική τάση µεταξύ των ηλεκτροδίων κατά τις 

τελευταίες 100, τουλάχιστον, ανασύρσεις. Η τροποποίηση του 

ηλεκτρονικού συστήµατος αυτόµατης διαχείρισης από µη 

εντεταλµένο προσωπικό δεν είναι δυνατή, 

ε) απαγορεύεται η χρήση µίας ή περισσότερων αλυσίδων ανάδευσης στο 

εµπρόσθιο τµήµα του κάτω γραντιού.» 

(8) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 32α  

Περιορισµοί του χειρισµού των αλιευµάτων και των απορρίψεων στα σκάφη πελαγικής 

αλιείας  

1. Η µέγιστη απόσταση µεταξύ των ράβδων του διαχωριστή ύδατος επί των σκαφών 

πελαγικής αλιείας που αλιεύουν σκουµπρί, ρέγγα και σαφρίδι και τα οποία αλιεύουν 

στη ζώνη της σύµβασης NEAFC κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3, παράγραφος 2 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010 είναι 10 χιλιοστά.  
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 Οι ράβδοι είναι συγκολληµένες. Εάν ο διαχωριστής ύδατος φέρει οπές αντί για 

ράβδους, η µέγιστη διάµετρος αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά. Η 

διάµετρος των οπών που βρίσκονται στους αγωγούς πριν τον διαχωριστή ύδατος δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά. 

2. Η δυνατότητα απόρριψης ιχθύων κάτω από την ίσαλο γραµµή του σκάφους από 

δεξαµενή αποθήκευσης ή από δεξαµενές µε ψυχόµενο θαλάσσιο ύδωρ (RSW) 

απαγορεύεται για όλα τα σκάφη πελαγικής αλιείας που αλιεύουν στη ζώνη της 

σύµβασης NEAFC. 

3. Τα σχέδια σχετικά µε τον χειρισµό των αλιευµάτων και τις δυνατότητες απόρριψης των 

σκαφών πελαγικής αλιείας που αλιεύουν σκουµπρί, ρέγγα και σαφρίδι στη ζώνη της 

σύµβασης NEAFC, τα οποία πιστοποιούνται από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 

σηµαίας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτών διαβιβάζονται από τον πλοίαρχο του 

σκάφους στις αρµόδιες αρχές αλιείας του κράτους µέλους σηµαίας. Οι αρµόδιες αρχές 

του κράτους µέλους των οποίων τη σηµαία φέρουν τα σκάφη διεξάγουν περιοδικούς 

ελέγχους σχετικά µε την ακρίβεια των υποβληθέντων σχεδίων. Αντίγραφα των σχεδίων 

αυτών φυλάσσονται µονίµως επί του σκάφους.» 

(9) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: 

«Άρθρο 34α  

Τεχνικά µέτρα διατήρησης στη Θάλασσα της Ιρλανδίας 

1. Κατά την περίοδο από 14 Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου απαγορεύεται να 

χρησιµοποιούνται βενθοπελαγικές τράτες, γρίποι ή παρόµοια συρόµενα δίχτυα, 

απλάδια, µανωµένα δίχτυα, δίχτυα εµπλοκής ή παρόµοια στατικά δίχτυα ή αλιευτικά 

εργαλεία που περιέχουν αγκίστρια στο τµήµα εκείνο της διαίρεσης ICES VIIa που 

περικλείεται από: 
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– την ανατολική ακτή της Ιρλανδίας και την ανατολική ακτή της Βορείου 

Ιρλανδίας, και  

– ευθείες γραµµές που ενώνουν µε τη σειρά τις εξής γεωγραφικές 

συντεταγµένες: 

– σηµείο στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Ards στη Βόρειο Ιρλανδία 

σε γεωγραφικό πλάτος 54o30 Β, 

– 54o30’ Β, 04o50’∆ 

– 53o15’ Β, 04o50’ ∆, 

– σηµείο στην ανατολική ακτή της Ιρλανδίας στις 53°15'Β. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, εντός της περιοχής και κατά την χρονική περίοδο 

που αναφέρονται σε αυτήν: 

α) επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται βενθοπελαγικές τράτες µε πόρτες, εφόσον δεν 

διατηρείται επί του σκάφους κανένας άλλος τύπος αλιευτικού εργαλείου και τα εν λόγω 

δίχτυα: 

– έχουν µέγεθος µατιών από 70 έως 79 χιλιοστά είτε από 80 έως 99 

χιλιοστά, και 

– ανήκουν σε µία µόνο από τις επιτρεπόµενες κατηγορίες µεγεθών 

µατιών, και 

– δεν φέρουν ενσωµατωµένα µεµονωµένα µάτια, ανεξάρτητα της 

θέσης τους στο δίχτυ, µε µέγεθος µεγαλύτερο από 300 χιλιοστά, 

και 

– χρησιµοποιούνται µόνον εντός περιοχής που περικλείεται από 

διαδοχικές λοξοδροµικές γραµµές που ενώνουν τα εξής σηµεία, τα 

οποία µετρώνται σύµφωνα µε το σύστηµα συντεταγµένων WGS84: 
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– 53o30’ Β, 05o30’∆ 

– 53o30’ Β, 05o20’∆ 

– 54o20’ Β, 04o50’∆ 

– 54o30’ Β, 05o10’ ∆ 

– 54o30’ Β, 05o20’ ∆ 

– 54o00’ Β, 05o50’∆ 

– 54o00’ Β, 06o10’∆ 

– 53o45’ Β, 06o10’ ∆ 

– 53o45’ Β, 05o30’∆ 

– 53o30’ Β, 05o30’∆ 

β) επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται βενθοπελαγικές τράτες, γρίποι ή παρόµοια συρόµενα 

δίχτυα µε φύλλο επιλογής ή εσχάρα διαλογής, εφόσον δεν διατηρείται επί του σκάφους 

κανένας άλλος τύπος αλιευτικού εργαλείου και τα εν λόγω δίχτυα: 

– πληρούν τους όρους που ορίζονται στο στοιχείο α),  
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– στην περίπτωση των φύλλων επιλογής, έχουν κατασκευαστεί 

σύµφωνα µε τις τεχνικές λεπτοµέρειες του παραρτήµατος του 

κανονισµού του Συµβουλίου (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)*, και 

– στην περίπτωση των εσχαρών διαλογής, συµµορφώνονται προς τα 

σηµεία 2 έως 5 του Παραρτήµατος XIVα του παρόντος 

κανονισµού. 

γ) επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται βενθοπελαγικές τράτες, γρίποι ή παρόµοια συρόµενα 

δίχτυα µε φύλλο επιλογής ή εσχάρα διαλογής επίσης εντός της περιοχής που 

περικλείεται από διαδοχικές λοξοδροµικές γραµµές που ενώνουν τα εξής σηµεία, τα 

οποία µετρώνται σύµφωνα µε το σύστηµα συντεταγµένων WGS84: 

– 53o45' Β, 06o00' ∆ 

– 53o45' Β, 05o30' ∆ 

– 53o30' Β, 05o30' ∆ 

– 53o30' Β, 06o00' ∆ 

– 53o45' N, 06o00' ∆ 
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Άρθρο 34β  

Χρήση απλαδιών στις διαιρέσεις ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k και στις 

υποπεριοχές ICES VIII, IX, X και ΧΙΙ ανατολικά των 27o ∆ 

1. Τα σκάφη της ΕΕ δεν χρησιµοποιούν στάσιµα απλάδια βυθού, δίχτυα εµπλοκής και 

µανωµένα δίχτυα σε οποιοδήποτε σηµείο στο οποίο το βάθος σύµφωνα µε το χάρτη 

είναι µεγαλύτερο από 200 µέτρα στις διαιρέσεις ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, 

j, k και στις υποπεριοχές ICES ΧΙΙ ανατολικώς των 27o ∆, VIII, IX και X. 

▌ 

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η χρήση των εξής εργαλείων: 

(α) Απλάδια στις διαιρέσεις ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k και την 

υποπεριοχή ICES ΧΙΙ ανατολικά των 27o∆ µε µέγεθος µατιών ίσο ή 

µεγαλύτερο από 120 χιλιοστά και µικρότερο από 150 χιλιοστά, απλάδια 

στις διαιρέσεις ICES VIIIa, b, d και την υποπεριοχή ICES Χ µε µέγεθος 

µατιών ίσο ή µεγαλύτερο από 100 χιλιοστά και µικρότερο από 130 χιλιοστά 

και απλάδια στη διαίρεση ICES VIIIc και στην υποπεριοχή IX µε µέγεθος 

µατιών ίσο ή µεγαλύτερο από 80 χιλιοστά και µικρότερο από 110 χιλιοστά, 

υπό τον όρο ότι: 

– χρησιµοποιούνται σε ύδατα όπου το βάθος σύµφωνα µε το χάρτη 

είναι µικρότερο των 600 µέτρων,  

– το βάθος τους δεν υπερβαίνει τα 100 µάτια, έχουν αναλογία 

ανάρτησης τουλάχιστον 0,5,  
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– φέρουν πλωτήρες ή ισοδύναµες διατάξεις επίπλευσης, 

– κάθε δίχτυ αναπτύσσεται σε µέγιστο µήκος 5 ναυτικών µιλίων, και 

το µέγιστο µήκος όλων των ανά πάσα στιγµή χρησιµοποιούµενων 

διχτυών δεν υπερβαίνει τα 25 km ανά σκάφος. 

– Ο µέγιστος χρόνος παραµονής στο νερό είναι 24 ώρες, ή  

(β) ∆ίχτυα εµπλοκής µε µέγεθος µατιών ίσο ή µεγαλύτερο από 250 χιλιοστά, 

υπό τον όρο ότι: 

– χρησιµοποιούνται σε ύδατα όπου το βάθος σύµφωνα µε το χάρτη 

είναι µικρότερο των 600 m, 

– το βάθος τους δεν υπερβαίνει τα 15 µάτια, έχουν αναλογία 

ανάρτησης τουλάχιστον 0,33,  

– δεν φέρουν πλωτήρες ή ισοδύναµες διατάξεις επίπλευσης, 

– κάθε δίχτυ αναπτύσσεται σε µέγιστο µήκος 10 km. Το συνολικό 

µήκος όλων των ανά πάσα στιγµή χρησιµοποιούµενων διχτυών δεν 

υπερβαίνει τα 100 km ανά σκάφος.  

– Ο µέγιστος χρόνος παραµονής στο νερό είναι 72 ώρες,  
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(γ) Απλάδια στις διαιρέσεις ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k και στην 

υποπεριοχή ICES ΧΙΙ ανατολικά των 27o∆ µε µέγεθος µατιών ίσο ή 

µεγαλύτερο από 100 χιλιοστά και µικρότερο από 130 χιλιοστά, υπό τον όρο 

ότι: 

– χρησιµοποιούνται σε ύδατα όπου το βάθος σύµφωνα µε το χάρτη 

είναι µεγαλύτερο των 200 µέτρων και µικρότερο των 600 µέτρων, 

– το βάθος τους δεν υπερβαίνει τα 100 µάτια, και έχουν αναλογία 

ανάρτησης τουλάχιστον 0,5, 

– φέρουν πλωτήρες ή ισοδύναµες διατάξεις επίπλευσης, 

– κάθε δίχτυ αναπτύσσεται σε µέγιστο µήκος τεσσάρων ναυτικών 

µιλίων και το µέγιστο µήκος όλων των ανά πάσα στιγµή 

χρησιµοποιούµενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 20 km ανά σκάφος, 

– ο µέγιστος χρόνος παραµονής στο νερό είναι 24 ώρες, 

– ο µερλούκιος αποτελεί τουλάχιστον το 85 % των συγκρατούµενων 

αλιευµάτων κατά βάρος, 

– ο αριθµός σκαφών που συµµετέχουν στην αλιεία δεν αυξάνεται 

πέραν του επιπέδου που καταγράφηκε το 2008, 



 

AM\924038EL.doc 42/76 PE493.680v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

– ο πλοίαρχος σκάφους που συµµετέχει στην εν λόγω αλιεία 

καταγράφει στο ηµερολόγιο, πριν από τον απόπλου, την ποσότητα 

και το συνολικό µήκος των εργαλείων που φέρει το σκάφος. 

Τουλάχιστον το 15% των απόπλων αποτελούν αντικείµενο 

επιθεώρησης, 

– ο πλοίαρχος µεριµνά ώστε το 90 % των εργαλείων που βρίσκονται 

επί του σκάφους να αντιστοιχεί στα στοιχεία που αναφέρονται στο 

ενωσιακό ηµερολόγιο για το συγκεκριµένο ταξίδι κατά τον χρόνο 

εκφόρτωσης, και 

– η ποσότητα όλων των αλιευθέντων ειδών άνω των 50 kg, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των ποσοτήτων που απορρίφθηκαν 

και υπερβαίνουν τα 50 kg, καταγράφεται στο ενωσιακό 

ηµερολόγιο.  

(δ) Μανωµένα δίχτυα στην υποπεριοχή ICES IX µε µέγεθος µατιών ίσο ή 

µεγαλύτερο από 220 χιλιοστά, υπό τον όρο ότι: 

– χρησιµοποιούνται σε ύδατα όπου το βάθος σύµφωνα µε το χάρτη 

είναι µικρότερο των 600 µέτρων, 

– το βάθος τους δεν υπερβαίνει τα 30 µάτια, και έχουν αναλογία 

ανάρτησης τουλάχιστον 0,44,  

– δεν φέρουν πλωτήρες ή ισοδύναµες διατάξεις επίπλευσης, 

– κάθε δίχτυ αναπτύσσεται σε µέγιστο µήκος 5 km. Το συνολικό 

µήκος όλων των ανά πάσα στιγµή χρησιµοποιούµενων διχτυών 

δεν υπερβαίνει τα 20 km ανά σκάφος.  

– ο µέγιστος χρόνος παραµονής στο νερό είναι 72 ώρες. 
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4. Ωστόσο, η παρέκκλιση αυτή δεν ισχύει για τη Ζώνη ∆ιακανονισµού NEAFC.  

4α. Όλα τα σκάφη που χρησιµοποιούν στάσιµα απλάδια βυθού, δίχτυα εµπλοκής ή 

µανωµένα δίχτυα σε οποιοδήποτε σηµείο όπου το βάθος σύµφωνα µε το χάρτη είναι 

άνω των 200 m στις διαιρέσεις ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k και τις 

υποπεριοχές ICES XII ανατολικά των 27o∆, VIII, IX, X, λαµβάνουν άδεια αλιείας 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. 

5. Ανά πάσα στιγµή επί του σκάφους επιτρέπεται να βρίσκεται ένας µόνον από τους 

τύπους εργαλείων που περιγράφονται στην παράγραφο 3, στοιχεία α), ▌β) ή δ). Τα 

σκάφη µπορούν να µεταφέρουν δίχτυα συνολικού µήκους κατά 20 % µεγαλύτερου από 

το µέγιστο µήκος των στόλων που είναι ποντισµένοι ανά πάσα στιγµή.  

6. Ο πλοίαρχος σκάφους που αλιεύει βάσει της άδειας αλιείας που αναφέρεται στην 

παράγραφο 4α καταγράφει στο ηµερολόγιο την ποσότητα και τα µήκη των εργαλείων 

που φέρει το σκάφος πριν τον απόπλου και µετά τον κατάπλου του στον λιµένα και 

πρέπει να δικαιολογεί κάθε διαφορά µεταξύ των δύο στοιχείων.  

▌ 

8. Οι αρµόδιες αρχές έχουν το δικαίωµα να αποµακρύνουν τα αφύλακτα εργαλεία στη 

θάλασσα στις διαιρέσεις ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k και στις 

υποπεριοχές ICES XII ανατολικά των 27o ∆, VIII, IX και X, στις εξής περιπτώσεις: 

(α) τα εργαλεία δεν φέρουν τη δέουσα σήµανση, 

(β)  τα σήµατα των σηµαντήρων ή τα στοιχεία του VMS 

καταδεικνύουν ότι ο ιδιοκτήτης δεν βρισκόταν σε απόσταση 

µικρότερη των 100 ναυτικών µιλίων από το εργαλείο για διάστηµα 

άνω των 120 ωρών, 
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(γ) τα εργαλεία έχουν ποντισθεί σε ύδατα όπου το βάθος σύµφωνα µε το 

χάρτη είναι µεγαλύτερο από το επιτρεπόµενο, 

(δ) τα εργαλεία έχουν παράνοµο µέγεθος µατιών. 

9. Ο πλοίαρχος σκάφους που αλιεύει βάσει της άδειας αλιείας που αναφέρεται στην 

παράγραφο 4α καταγράφει στο ηµερολόγιο του πλοίου κατά τη διάρκεια κάθε 

αλιευτικού ταξιδίου τις ακόλουθες πληροφορίες: 

– το µέγεθος µατιών των χρησιµοποιούµενων διχτυών, 

– το ονοµαστικό µήκος ενός διχτυού, 

– τον αριθµό διχτύων του στόλου, 

– τον συνολικό αριθµό των αλιευόντων στόλων, 

– το στίγµα του κάθε αλιεύοντος στόλου, 

– το βάθος του κάθε αλιεύοντος στόλου, 

– τον χρόνο παραµονής στο νερό του κάθε αλιεύοντος στόλου, 

– την ποσότητα κάθε απολεσθέντος εργαλείου, το τελευταίο γνωστό του 

στίγµα και την ηµεροµηνία της απώλειας. 
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10. Τα σκάφη που αλιεύουν βάσει της άδειας αλιείας που αναφέρεται στην παράγραφο 4α 

επιτρέπεται να εκφορτώνουν µόνον στους λιµένες που έχουν ορισθεί από τα κράτη 

µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002. 

11. Η ποσότητα των καρχαριών που διατηρούνται επί κάθε σκάφους που χρησιµοποιεί 

εργαλεία του τύπου που περιγράφεται στην παράγραφο 3, στοιχεία β) και δ) δεν 

υπερβαίνει ποσοστό 5% του βάρους ζωντανών αλιευµάτων της συνολικής ποσότητας 

θαλάσσιων οργανισµών που διατηρούνται επί του σκάφους. 

11α. Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει, µετά από συνεννόηση µε την ΕΤΟΕΑ, εκτελεστικές 

πράξεις αποκλείοντας συγκεκριµένη αλιεία ενός κράτους µέλους, στις υποπεριοχές 

ICES VIII, ΙΧ, Χ, από την εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 10, όταν πληροφορίες 

που παρέχουν τα κράτη µέλη καταδεικνύουν ότι η αλιεία αυτή συνεπάγεται πολύ 

χαµηλό επίπεδο παρεµπιπτόντων αλιευµάτων καρχαρία και απορρίψεων. 

Άρθρο 34γ  

Προϋποθέσεις αλιείας µε ορισµένα συρόµενα εργαλεία που επιτρέπονται στον Βισκαϊκό 

Κόλπο 

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 5, παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 494/2002 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως πρόσθετων 

τεχνικών µέτρων για την αποκατάσταση του αποθέµατος µπακαλιάρου «Merluccius 

merluccius» στις υποπεριοχές ICES III, IV, V, VI και VII και στις διαιρέσεις ICES 

VIIIa,b,d,e**, επιτρέπονται οι αλιευτικές δραστηριότητες µε τράτες, δανέζικους 

γρίπους και παρόµοια εργαλεία, εκτός της δοκότρατας, µε µέγεθος µατιού από 70 έως 

99 mm στην περιοχή που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 494/2002, εάν τα εργαλεία είναι εξοπλισµένα µε φύλλο 

δικτυώµατος τετραγωνικών µατιών σύµφωνα µε το Παράρτηµα XIVβ. 
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2. Κατά την αλιεία στις διαιρέσεις ICES VIII a και b, επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί 

εσχάρα διαλογής και τα εξαρτήµατά της από το εµπρόσθιο άκρο του σάκου ή/και 

φύλλο δικτυώµατος τετραγωνικών µατιών µε µέγεθος µατιών ίσο ή µεγαλύτερο των 60 

χιλιοστών στο χαµηλότερο µέρος του τεµαχίου επιµήκυνσης στο εµπρόσθιο άκρο του 

σάκου. Οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1, του άρθρου 6 και του άρθρου 9, 

παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού και του άρθρου 3, παράγραφοι α) και β) του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 494/2002 δεν εφαρµόζονται όσον αφορά το τµήµα της τράτας 

όπου τοποθετούνται αυτές οι επιλεκτικές διατάξεις.  

Άρθρο 34δ  

Μέτρα για την προστασία ευαίσθητων ενδιαιτηµάτων βαθέων υδάτων στη Ζώνη 

∆ιακανονισµού NEAFC 

1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή αλιείας µε τράτες βυθού και µε στατικά εργαλεία, 

συµπεριλαµβανοµένων των στάσιµων απλαδιών βυθού και των στάσιµων παραγαδιών 

βυθού, στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδροµικές γραµµές που 

ενώνουν τα εξής σηµεία, τα οποία µετρώνται σύµφωνα µε το σύστηµα συντεταγµένων 

WGS84: 

   ▌ 

Τµήµα της Ράχης Reykjanes: 

– 55o04.5327' Β, 36o49.0135' ∆ 

– 55o05.4804' Β, 35o58.9784' ∆ 
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– 54o58.9914' Β, 34o41.3634' ∆ 

– 54o41.1841' Β, 34o00.0514' ∆ 

– 54o00' Β, 34o00' ∆ 

– 53o54.6406' Β, 34o49.9842' ∆ 

– 53o58.9668' Β, 36o39.1260' ∆ 

– 55o04.5327' Β, 36o49.0135'  

Βόρειο τµήµα της Μεσο-Ατλαντικής Ράχης: 

– 59o45' Β, 33o30' ∆ 

– 57o30' Β, 27o30' ∆ 

– 56o45' Β, 28o30' ∆ 

– 59o15' Β, 34o30' ∆ 

– 59o45' Β, 33o30' ∆ 
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Μέσο τµήµα της Μεσο-Ατλαντικής Ράχης (ζώνη ρηγµάτων Charlie-Gibbs 

και περιοχή υποπολικού µετώπου (Subpolar Frontal Region)): 

– 53o30' Β, 38o00' ∆ 

– 53o30' Β, 36o49' ∆ 

– 55o04.5327' Β, 36o49' ∆ 

– 54o58.9914' Β, 34o41.3634' ∆ 

– 54o41.1841' Β, 34o00' ∆ 

– 53o30' Β, 30o00' ∆ 

– 51o30' Β, 28o00'∆ 

– 49o00' Β, 26o30' ∆ 

– 49o00' Β, 30o30' ∆ 

– 51o30' Β, 32o00' ∆ 

– 51o30' Β, 38o00' ∆ 

– 53o30' Β, 38o00' ∆ 
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Νότιο τµήµα της Μεσο-Ατλαντικής Ράχης: 

– 44o30' Β, 30o30' ∆ 

– 44o30' Β, 27o00' ∆ 

– 43o15' Β, 27o15' ∆ 

– 43o15' Β, 31o00' ∆ 

– 44o30' Β, 30o30' ∆ 

Θαλάσσια όρη Altair: 

– 45o00' Β, 34o35' ∆ 

– 45o00' Β, 33o45' ∆ 

– 44o25' Β, 33o45' ∆ 

– 44o25' Β, 34o35' ∆ 

– 45o00' Β, 34o35' ∆ 
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Θαλάσσια όρη Antialtair: 

– 43o45' Β, 22o50' ∆ 

– 43o45' Β, 22o05'∆ 

– 43o25' Β, 22o05' ∆ 

– 43o25' Β, 22o50' ∆ 

– 43o45' Β, 22o50' ∆ 

Hatton Bank: 

– 59°26’ Β, 14°30’ ∆ 

– 59°12’ Β, 15°08’ ∆ 

– 59°01’ Β, 17°00’ ∆ 

– 58°50’ Β, 17°38’ ∆ 

– 58°30’ Β, 17°52’ ∆ 
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– 58°30’ Β, 18°22’ ∆ 

– 58°03’ Β, 18°22’ ∆ 

– 58°03’ Β, 17°30’ ∆ 

– 57°55’ Β, 17°30’ ∆ 

– 57°45’ Β, 19°15’ ∆ 

– 58°11.15’ Β, 18°57.51’ ∆ 

– 58°11.57’ Β, 19°11.97’ ∆ 

– 58°27.75’ Β, 19°11.65’ ∆ 

– 58°39.09’ Β, 19°14.28’ ∆ 

– 58°38.11’ Β, 19°01.29’ ∆ 

– 58°53.14’ Β, 18°43.54’ ∆ 

– 59°00.29’ Β, 18°01.31’ ∆ 

– 59°08.01’ Β, 17°49.31’ ∆ 
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– 59°08.75’ Β, 18°01.47’ ∆ 

– 59°15.16’ Β, 18°01.56’ ∆ 

– 59°24.17’ Β, 17°31.22’ ∆ 

– 59°21.77’ Β, 17°15.36’ ∆ 

– 59°26.91’ Β, 17°01.66’ ∆ 

– 59°42.69’ Β, 16°45.96’ ∆ 

– 59°20.97’ Β, 15°44.75’ ∆ 

– 59°21’ Β, 15°40’ ∆ 

– 59°26’ Β, 14°30’ ∆ 

Βορειοδυτικό Rockall: 

– 57o00' Β, 14o53' ∆ 

– 57o37' Β, 14o42' ∆ 

– 57o55' Β, 14o24' ∆ 

– 58o15' Β, 13o50' ∆ 

– 57o57' Β, 13o09' ∆ 
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– 57o50' Β, 13o14' ∆ 

– 57o57' Β, 13o45' ∆ 

– 57o49' Β, 14o06' ∆ 

– 57o29' Β, 14o19' ∆ 

– 57o22' Β, 14o19' ∆ 

– 57o00' Β, 14o34' ∆ 

– 56o56' Β, 14o36' ∆ 

– 56o56' Β, 14o51' ∆ 

– 57o00' Β, 14o53' ∆ 

Νοτιοδυτικό Rockall (Empress of Britain Bank): 

– 56o24' Β, 15o37' ∆ 

– 56o21' Β, 14o58' ∆ 

– 56o04' Β, 15o10' ∆ 

– 55o51' Β, 15o37' ∆ 

– 56o10' Β, 15o52' ∆ 

– 56o24' Β, 15o37' ∆ 
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Όρος Logachev: 

– 55°17’ Β, 16°10’ ∆ 

– 55°34’ Β, 15°07’ ∆ 

– 55°50’ Β, 15°15’ ∆ 

– 55°33’ Β, 16°16’ ∆ 

– 55°17’ Β, 16°10’ ∆ 

∆υτικό όρος Rockall: 

– 57o20' Β, 16o30' ∆ 

– 57o05' Β, 15o58' ∆ 

– 56o21' Β, 17o17' ∆ 

– 56o40' Β, 17o50' ∆ 

– 57o20'Β, 16o30' ∆ 
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2. Όταν, κατά τη διάρκεια αλιείας σε νέες και υφιστάµενες ζώνες αλιείας βυθού εντός της 

ζώνης διακανονισµού της NEAFC, η ποσότητα ζώντων κοραλλίων ή ζώντων σπόγγων 

που αλιεύονται ανά χρησιµοποίηση αλιευτικού εργαλείου υπερβαίνει τα 60 kg ζώντων 

κοραλλίων ή/και 800 kg ζώντων σπόγγων, το σκάφος ενηµερώνει το κράτος σηµαίας 

του, διακόπτει την αλιεία και µετακινείται τουλάχιστον 2 ναυτικά µίλια από τη θέση η 

οποία, σύµφωνα µε τις ενδείξεις, είναι η εγγύτερη στην ακριβή θέση αλίευσης.  

Άρθρο 34ε  

Μέτρα για την προστασία ευαίσθητων ενδιαιτηµάτων βαθέων υδάτων στις διαιρέσεις 

ICES VIIc, j, k 

1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή αλιείας µε τράτες βυθού και µε στατικά εργαλεία, 

συµπεριλαµβανοµένων των στάσιµων απλαδιών βυθού και των στάσιµων παραγαδιών 

βυθού, στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδροµικές γραµµές που 

ενώνουν τα εξής σηµεία, τα οποία µετρώνται σύµφωνα µε το σύστηµα συντεταγµένων 

WGS84: 

Επαρχία ορέων Belgica: 

– 51o29.4' Β, 11o51.6' ∆ 

– 51o32.4' Β, 11o41.4' ∆ 

– 51o15.6' Β, 11o33.0' ∆ 

– 51o13.8' Β, 11o44.4' ∆ 

– 51o29.4' Β, 11o51.6' ∆ 
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Επαρχία ορέων Hovland: 

– 52o16.2' Β, 13o12.6' ∆ 

– 52o24.0' Β, 12o58.2' ∆ 

– 52o16.8' Β, 12o54.0' ∆ 

– 52o16.8' Β, 12o29.4' ∆ 

– 52o04.2' Β, 12o29.4' ∆ 

– 52o04.2' Β, 12o52.8' ∆ 

– 52o09.0' Β, 12o56.4' ∆ 

– 52o09.0' Β, 13o10.8' ∆ 

– 52o16.2' Β, 13o12.6' ∆ 

Βορειοδυτική Porcupine Bank Περιοχή I: 

– 53o30.6' Β, 14o32.4' ∆ 

– 53o35.4' Β, 14o27.6' ∆ 

– 53o40.8' Β, 14o15.6' ∆ 
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– 53o34.2' Β, 14o11.4' ∆ 

– 53o31.8' Β, 14o14.4' ∆ 

– 53o24.0' Β, 14o28.8' ∆ 

– 53o30.6'Β, 14o32.4' ∆ 

Βορειοδυτική Porcupine Bank Περιοχή IΙ: 

– 53o43.2' Β, 14o10.8' ∆ 

– 53o51.6' Β, 13o53.4' ∆ 

– 53o45.6' Β, 13o49.8' ∆ 

– 53o36.6' Β, 14o07.2' ∆ 

– 53o43.2'Β, 14o10.8' ∆ 

Νοτιοδυτική Porcupine Bank: 

– 51o54.6' Β, 15o07.2' ∆ 

– 51o54.6' Β, 14o55.2' ∆ 
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– 51o42.0' Β, 14o55.2' ∆ 

– 51o42.0' Β, 15o10.2' ∆ 

– 51o49.2' Β, 15o06.0' ∆ 

– 51o54.6' Β, 15o07.2' ∆ 

2. Όλα τα σκάφη πελαγικής αλιείας τα οποία αλιεύουν στις προστατευόµενες για τα 

ευαίσθητα ενδιαιτήµατα βαθέων υδάτων ζώνες που καθορίζονται στην παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου, καταχωρίζονται σε εγκεκριµένο κατάλογο σκαφών και 

λαµβάνουν ▌άδεια αλιείας σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1224/2009▌. Τα σκάφη που περιλαµβάνονται στον κατάλογο των εγκεκριµένων 

σκαφών µεταφέρουν αποκλειστικά εργαλεία πελαγικής αλιείας. 

3. Τα σκάφη πελαγικής αλιείας που πρόκειται να αλιεύσουν σε προστατευόµενες για τα 

ευαίσθητα ενδιαιτήµατα βαθέων υδάτων ζώνες όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου, κοινοποιούν τέσσερις ώρες νωρίτερα την πρόθεσή τους να 

εισέλθουν σε προστατευόµενη για τα ευαίσθητα ενδιαιτήµατα βαθέων υδάτων ζώνη στο 

ιρλανδικό Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (FMC) κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4, 

παράγραφος 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Συγχρόνως κοινοποιούν τις 

ποσότητες ιχθύων που βρίσκονται επί του σκάφους. 

4. Τα σκάφη πελαγικής αλιείας που αλιεύουν σε προστατευόµενες για τα ευαίσθητα 

ενδιαιτήµατα βαθέων υδάτων ζώνες όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 διαθέτουν 

πλήρως λειτουργικό και ασφαλές σύστηµα παρακολούθησης σκαφών (VMS) που 

συµµορφώνεται απολύτως προς τους αντίστοιχους κανόνες, όταν ευρίσκονται σε 

προστατευόµενη για τα ευαίσθητα ενδιαιτήµατα βαθέων υδάτων ζώνη. 
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5. Τα σκάφη πελαγικής αλιείας που αλιεύουν σε προστατευόµενες για τα ευαίσθητα 

ενδιαιτήµατα βαθέων υδάτων ζώνες, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1, 

διαβιβάζουν αναφορές VMS ανά ώρα. 

6. Τα σκάφη πελαγικής αλιείας που ολοκλήρωσαν την αλιεία τους σε προστατευόµενες 

για τα ευαίσθητα ενδιαιτήµατα βαθέων υδάτων ζώνες, όπως καθορίζονται στην 

παράγραφο 1, ενηµερώνουν το ιρλανδικό ΚΠΑ σχετικά µε την αναχώρησή τους από 

την περιοχή. Συγχρόνως κοινοποιούν τις ποσότητες ιχθύων που βρίσκονται επί του 

σκάφους. 

7. Η αλιεία πελαγικών ειδών σε προστατευόµενες για τα ευαίσθητα ενδιαιτήµατα βαθέων 

υδάτων ζώνες όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 1, υπόκειται στον περιορισµό 

να υπάρχουν επί του σκάφους ή να διενεργείται η αλιεία µε δίχτυα µε άνοιγµα µατιών 

από 16 έως 31 χιλιοστά ή από 32 έως 54 χιλιοστά. 

Άρθρο 34στ  

Μέτρα για την προστασία ευαίσθητων ενδιαιτηµάτων βαθέων υδάτων στη διαίρεση 

ICES VIIIc 

1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή αλιείας µε τράτες βυθού και µε στατικά εργαλεία, 

συµπεριλαµβανοµένων των στάσιµων απλαδιών βυθού και των στάσιµων παραγαδιών 

βυθού, στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδροµικές γραµµές που 

ενώνουν τα εξής σηµεία, τα οποία µετρώνται σύµφωνα µε το σύστηµα συντεταγµένων 

WGS84: 

El Cachucho: 

– 44o12' Β, 05o16' ∆ 

– 44o12' Β, 04o26' ∆ 

– 43o53' Β, 04o26' ∆ 
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– 43o53’ Β, 05o16’ ∆ 

– 44o12’ Β, 05o16’ ∆ 

2. Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση της παραγράφου 1, τα σκάφη που έχουν 

διεξαγάγει αλιευτικές δραστηριότητες µε στάσιµα παραγάδια βυθού κατά τα έτη 2006, 

2007 και 2008 µε στόχο το σαλούβαρδο µπορούν να λάβουν από τις οικείες υπηρεσίες 

αλιείας ▌άδεια αλιείας σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 

η οποία τους επιτρέπει να συνεχίσουν την αλιεία αυτή στην περιοχή νοτίως των 

44o00.00' Β. Όλα τα σκάφη που έχουν λάβει τη συγκεκριµένη ▌άδεια αλιείας, 

ανεξάρτητα από το συνολικό µήκος τους, έχουν σε χρήση πλήρως λειτουργικό, 

ασφαλές VMS, που συµµορφώνεται προς τους αντίστοιχους κανόνες, όταν ασκούν 

αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή που καθορίζεται στην παράγραφο 1. 

_______________ 

* ΕΕ L 41, 13.2.2002, σ. 1. 

 ** ΕΕ L77, 20.3.2002, σ. 8.».  

(10) Το άρθρο 38 διαγράφεται. 

(11) Το άρθρο 47 διαγράφεται. 

11α)  Σύµφωνα µε το Παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, τροποποιούνται τα 

Παραρτήµατα I, IV, XII και XIV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98.  

11β) Σύµφωνα µε το Παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, παρεµβάλλονται τα 

Παραρτήµατα ΧΙΙa, XIVa, XIVβ, XIVγ και XIVδ. 

▌ 



 

AM\924038EL.doc 61/76 PE493.680v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Άρθρο 2 

Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) 1434/98 

Στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) 1434/98, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«1α. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στη ρέγγα που αλιεύεται στη διαίρεση ICES IIIa, 

υποπεριοχή IV, τη διαίρεση VIId και τα ύδατα της ΕΕ στη διαίρεση ICES IIa.» 

Άρθρο 2  

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013. 

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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα Παραρτήµατα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98 τροποποιούνται ως εξής:  

(1) Στο Παράρτηµα Ι, η υποσηµείωση 6 του πίνακα απαλείφεται. 

(2) Στο Παράρτηµα IV, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον εξής πίνακα: 

«Συρόµενα εργαλεία: Skagerrak και Kattegat  

Κατηγορίες µεγεθών µατιών, είδη-στόχοι και απαιτούµενα ποσοστά αλιευµάτων που 

εφαρµόζονται για τη χρησιµοποίηση µίας µόνον κατηγορίας µεγέθους µατιών 

Κατηγορίες µεγέθους µατιών (mm) 

<16 16-31 32-69 35-69 
70-89 

(5) 
≥90 

Ελάχιστο ποσοστό των ειδών-στόχων 

Είδος 

 

50% 
(6) 

50% 
(6) 

20% 
(6) 

50% 
(6) 

20% 
(6) 

20% 
(7) 

30% (8) none 

Αµµόχελα (Ammodytidae)(3) X X X X X X X X 

Αµµόχελα (Ammodytidae)(4)  X  X X X X X 

Μπακαλιαράκι της Νορβηγίας 

(Trisopterus esmarkii) 
 X  X X X X X 

Προσφυγάκι (Micromesistius poutassou)  X  X X X X X 

∆ράκαινα (Trachinus draco) (1)  X  X X X X X 

Μαλάκια (εκτός Sepia) (1)  X  X X X X X 

Ζαργάνα (Belone belone) (1)  X  X X X X X 

Καπόνι γκρίζο (Eutrigla gurnardus) (1)  X  X X X X X 

Γουρλοµάτης (Argentina spp.)    X X X X X 
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Παπαλίνα (σαρδελόρεγγα) (Sprattus 

sprattus) 
 X  X X X X X 
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Χέλι (Anguilla Αnguilla) 

 

 

  X X X X X X 

Κοινές γαρίδες/Γαρίδες της Βαλτικής 

(Crangon spp., Palaemon adspersus) (1) 
  X X X X X X 

Σκουµπρί (Scomber spp.)    X   X X 

Σαυρίδι (Trachurus spp)    X   X X 

Ρέγγα (Clupea harengus)    X   X X 
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Γαρίδα της Αρκτικής (Pandalus 

borealis)  
     X X X 

Κοινές γαρίδες/Γαρίδες της Βαλτικής 

(Crangon spp., Palaemon adspersus) (2) 
    X  X X 

Μπακαλιάρος Μερλάν (Merlangius 

merlangus) 
      X X 

Καραβίδα (Nephrops norvegicus)       X X 

Όλοι οι λοιποί θαλάσσιοι οργανισµοί        X 

(1) Μόνον εντός 4 µιλίων από τις γραµµές βάσης 

(2) Εκτός των 4 µιλίων από τις γραµµές βάσης. 

(3) Από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Οκτωβρίου στο Skagerrak και από την 1η Μαρτίου έως τις 

31 Ιουλίου στο Kattegat. 

(4) Από την 1η Νοεµβρίου έως την τελευταία ηµέρα του Φεβρουαρίου στο Skagerrak και από 

την 1η Αυγούστου έως την τελευταία ηµέρα του Φεβρουαρίου στο Kattegat 

(5) Όταν εφαρµόζεται αυτή η κατηγορία µεγεθών µατιών, ο σάκος της τράτας πρέπει να είναι 

κατασκευασµένος από δικτύωµα µε τετραγωνικά µάτια που διαθέτει εσχάρα διαλογής σύµφωνα µε 

το Παράρτηµα XIVa του παρόντος κανονισµού. 

(6) Τα αλιεύµατα που διατηρούνται επί του σκάφους δεν πρέπει να περιέχουν σε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 10% οποιοδήποτε µείγµα από γάδο, εγκλεφίνο, µερλούκιο, ευρωπαϊκή χωµατίδα, 

καλκάνι Glyptocephalus cynoglossus, λεµονόγλωσσα, γλώσσα, καλκάνι Psetta maxima, πησσί, 

καλκάνι Platichthys flesus, σκουµπρί, ζαγκέτα, νταούκι του Ατλαντικού, χωµατίδα, µαύρο 

µπακαλιάρο, καραβίδα και αστακό.  

(7) Τα αλιεύµατα που διατηρούνται επί του σκάφους δεν πρέπει να περιέχουν σε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 50% οποιοδήποτε µείγµα από γάδο, εγκλεφίνο, µερλούκιο, ευρωπαϊκή χωµατίδα, 

καλκάνι Glyptocephalus cynoglossus, λεµονόγλωσσα, γλώσσα, καλκάνι Psetta maxima, πησσί, 

καλκάνι Platichthys flesus, ρέγγα, σκουµπρί, ζαγκέτα, χωµατίδα, µαύρο µπακαλιάρο, καραβίδα και 

αστακό.  
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(8) Τα αλιεύµατα που διατηρούνται επί του σκάφους δεν πρέπει να περιέχουν σε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 60% οποιοδήποτε µείγµα από γάδο, εγκλεφίνο, µερλούκιο, ευρωπαϊκή χωµατίδα, 

καλκάνι Glyptocephalus cynoglossus, λεµονόγλωσσα, γλώσσα, καλκάνι Psetta maxima, πησσί, 

καλκάνι Platichthys flesus, ζαγκέτα, νταούκι του Ατλαντικού, χωµατίδα, µαύρο µπακαλιάρο και 

αστακό.» 
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(3) Ο πίνακας του Παραρτήµατος XII τροποποιείται ως εξής:  

α) οι σειρές που αντιστοιχούν στο κυδώνι της Ιαπωνίας (Ruditapes philippinarum) και το 

χταπόδι αντικαθιστώνται από το ακόλουθο κείµενο:  

Ελάχιστο µέγεθος 

Είδος Περιοχές 1 έως 5, 

εκτός 

Skagerrak/Kattegat 

Skagerrak/Kattegat 

Κυδώνι της Ιαπωνίας (Venerupis philippinarum) 35mm  

 

Είδος Ελάχιστο µέγεθος: Περιοχές 1 έως 5, εκτός 

Skagerrak/Kattegat 

Χταπόδι (Octopus Vulgaris) Ολόκληρη η ζώνη εκτός από τα θαλάσσια ύδατα 

υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία της περιοχής 5: 

750 γραµµάρια  

Θαλάσσια ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία 

της περιοχής 5: 450 γραµµάρια (εκσπλαχνισµένο) 
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β) Οι σειρές που αντιστοιχούν στη ρέγγα αντικαθίστανται ως εξής:  

« 

Είδος Ελάχιστο µέγεθος: Περιοχές 1 έως 5, εκτός 

Skagerrak/Kattegat 

Αντζούγια (Engraulis encrasicolus) Ολόκληρη η περιοχή, εκτός ICES IXa 

ανατολικά του µήκους 7° 2' 48'' ∆: 12 cm 

ή 90 ιχθύες ανά κιλό 

ICES IXa ανατολικά του µήκους 7° 23' 

48'' W: 10 cm» 

 

γ) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο Παράρτηµα: 

« 

Παράρτηµα XIIα 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 9 

Είδος 
Καλκάνι (Psetta maxima) 

Ελάχιστο µέγεθος: Περιοχή 9 
45cm 

» 
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5) Στο Παράρτηµα ΧΙV, παρεµβάλλονται οι ακόλουθες ονοµασίες, στην αντίστοιχη 

αλφαβητική σειρά των κοινών ονοµασιών τους: 

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Βασιλάκης Capros aper 

Σαλούβαρδος Phycis blennoides 

Κοκκινόψαρο Sebastes spp. 

Σαρδελίτσα Sardinella aurita 

 

 

6) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα Παραρτήµατα: 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIVα 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ  

-1. Η επιλεκτική µεταξύ ειδών εσχάρα προσαρµόζεται σε τράτες µε σάκο αποτελούµενο 
εξ ολοκλήρου από τετραγωνικά µάτια µε µέγεθος µατιών ίσο ή µεγαλύτερο από 70 
χιλιοστά και µικρότερο από 90 χιλιοστά. Το ελάχιστο µήκος του σάκου είναι 8 µέτρα. 
Απαγορεύεται η χρήση τρατών µε περισσότερα από 100 τετραγωνικά µάτια σε 
οποιαδήποτε περιφέρεια του σάκου, εκτός του σηµείου συναρµογής ή των πλευρικών 
νευρώσεων. Ο σάκος ο αποτελούµενος από τετραγωνικά µάτια απαιτείται µόνον στο 
Skagerrak και το Kattegat. 

1. Η εσχάρα διαλογής είναι ορθογώνια. Οι ράβδοι της εσχάρας είναι παράλληλες προς τον 
διαµήκη άξονα της εσχάρας. Το διάστηµα µεταξύ των ράβδων της εσχάρας δεν 
υπερβαίνει τα 35 χιλιοστά. Επιτρέπεται η χρήση ενός ή περισσότερων γιγγλυµών για τη 
διευκόλυνση της περιέλιξης στο τύµπανο περιέλιξης των διχτυών. 

2. Η εσχάρα διαλογής προσαρµόζεται διαγωνίως στην τράτα, προς τα επάνω και προς τα 
οπίσω, οπουδήποτε από το εµπρόσθιο άκρο του σάκου έως και το οπίσθιο άκρο του µη 
κωνικού τµήµατος. Όλες οι πλευρές της εσχάρας προσδένονται στην τράτα.  

3. Στο άνω φύλλο δικτυώµατος της τράτας υπάρχει ανεµπόδιστο στόµιο εξόδου ιχθύων σε 
άµεση σύνδεση µε την άνω πλευρά της εσχάρας. Το άνοιγµα της εξόδου ιχθύων έχει το 
ίδιο πλάτος στην οπίσθια πλευρά µε το πλάτος της εσχάρας και σχηµατίζει αιχµή στην 
πρόσθια κατεύθυνση κατά µήκος των πλευρών των µατιών και από τις δύο πλευρές της 
εσχάρας. 

4. Επιτρέπεται να προσαρµόζεται έµπροσθεν της εσχάρας µια χοάνη, για να οδηγεί τους 
ιχθύς προς τον πυθµένα της τράτας και την εσχάρα. Το ελάχιστο µέγεθος µατιών της 
χοάνης είναι 70 χιλιοστά. Το ελάχιστο κάθετο άνοιγµα της καθοδηγητικής χοάνης προς 
την εσχάρα είναι 15 εκατοστά. Το πλάτος της καθοδηγητικής χοάνης προς την εσχάρα 
είναι ίσο µε το πλάτος της εσχάρας.  
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Σχηµατική απεικόνιση τράτας επιλεκτικής ως προς τα µεγέθη και τα είδη. Οι εισερχόµενοι 
ιχθύες οδηγούνται προς τον πυθµένα της τράτας και την εσχάρα µέσω καθοδηγητικής 
χοάνης. Οι µεγαλύτεροι ιχθύες οδηγούνται τότε έξω από την τράτα από την εσχάρα, ενώ οι 
µικρότεροι και οι καραβίδες διέρχονται µέσω της εσχάρας και καταλήγουν στον σάκο της 
τράτας. Ο σάκος, που αποτελείται εξ ολοκλήρου από τετραγωνικά µάτια, διευκολύνει τη 
διαφυγή των µικρών ιχθύων και της καραβίδας µε µέγεθος µικρότερο από το 
επιτρεπόµενο. Ο σάκος ο αποτελούµενος από τετραγωνικά µάτια απαιτείται µόνον στο 
Skagerrak και το Kattegat. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙVβ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΙΣΚΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ 

1. Προδιαγραφές του άνω φύλλου δικτυώµατος τετραγωνικών µατιών  

Το άνοιγµα διαφυγής αποτελείται από ορθογώνιο τµήµα δικτυώµατος. Υπάρχει µόνον ένα 
άνοιγµα διαφυγής. Το άνοιγµα διαφυγής δεν φράζεται κατ’ ουδένα τρόπο, ούτε µε εσωτερικά 
ούτε µε εξωτερικά προσαρτήµατα. 

2. Θέση του ανοίγµατος διαφυγής 

Το άνοιγµα διαφυγής τοποθετείται στο µέσο του άνω φύλλου δικτυώµατος του οπίσθιου 
κωνικού τµήµατος της τράτας, ακριβώς έµπροσθεν του µη κωνικού τµήµατος που 
αποτελείται από το τεµάχιο επιµήκυνσης και τον σάκο της τράτας. 

Το άκρο του ανοίγµατος διαφυγής δεν απέχει περισσότερο από 12 µάτια από τη χειροποίητη 
σειρά µατιών µεταξύ του τεµαχίου επιµήκυνσης και του οπίσθιου κωνικού τµήµατος της 
τράτας. 

3. Μέγεθος του ανοίγµατος διαφυγής 

Το µήκος του ανοίγµατος διαφυγής είναι τουλάχιστον 2 µέτρα και το πλάτος τουλάχιστον 1 
µέτρο. 
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4. ∆ικτύωµα του ανοίγµατος διαφυγής 

Τα µάτια πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο άνοιγµα 100 χιλιοστών. Τα µάτια είναι τετράγωνα, 
δηλαδή και οι τέσσερις πλευρές του δικτυώµατος του ανοίγµατος είναι κοµµένες διαγώνια. 

Το δικτύωµα τοποθετείται κατά τρόπον ώστε οι πλευρές των µατιών να είναι παράλληλες και 
κάθετες προς τον διαµήκη άξονα του σάκου.  

Το δικτύωµα είναι κατασκευασµένο µε µονό νήµα. Το πάχος του νήµατος δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά. 

5. Προσαρµογή του ανοίγµατος διαφυγής στο δικτύωµα ροµβοειδών µατιών 

Επιτρέπεται να συνδέεται πλευρική νεύρωση στις τέσσερις πλευρές του ανοίγµατος. Η 
διάµετρος της εν λόγω πλευρικής νεύρωσης δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιοστά.  

Το µήκος του ανοίγµατος, όταν είναι τεντωµένο, πρέπει να είναι ίσο µε το µήκος των 
ροµβοειδών µατιών, όταν είναι τεντωµένα, που προσδένονται στην επιµήκη πλευρά του 
ανοίγµατος. 

Ο αριθµός των ροµβοειδών µατιών του άνω φύλλου δικτυώµατος που είναι συνδεδεµένα µε 
την µικρότερη πλευρά του ανοίγµατος διαφυγής (δηλ. την πλευρά µήκους ενός µέτρου η 
οποία είναι κάθετη προς τον διαµήκη άξονα του σάκου) είναι τουλάχιστον ίσος µε τον αριθµό 
των πλήρων ροµβοειδών µατιών που είναι συνδεδεµένα µε την επιµήκη πλευρά του 
ανοίγµατος διαφυγής διαιρούµενο δια του 0,7. 

6. Η προσαρµογή του ανοίγµατος διαφυγής στην τράτα παρουσιάζεται παρακάτω. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙVγ 

ΑΝΟΙΓΜΑ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 

ΜΕΤΡΩΝ 

1. Προδιαγραφές του άνω φύλλου δικτυώµατος τετραγωνικών µατιών 

Το άνοιγµα διαφυγής αποτελείται από ορθογώνιο τµήµα δικτυώµατος. Το δικτύωµα είναι 
κατασκευασµένο µε µονό νήµα. Τα µάτια είναι τετράγωνα, δηλαδή και οι τέσσερις πλευρές 
του δικτυώµατος του ανοίγµατος είναι κοµµένες διαγώνια. Το µέγεθος του µατιού είναι ίσο ή 
µεγαλύτερο από 120 χιλιοστά. Το µήκος του ανοίγµατος είναι τουλάχιστον 3 µέτρα εκτός εάν 
ενσωµατώνεται σε δίχτυα συρόµενα από σκάφη κάτω των 112 kW, οπότε και πρέπει να έχει 
µήκος τουλάχιστον 2 µέτρα. 

2. Θέση του ανοίγµατος διαφυγής 

Το άνοιγµα διαφυγής τοποθετείται στο άνω φύλλο δικτυώµατος του σάκου της τράτας. Το 
απώτερο πίσω άκρο του ανοίγµατος δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 12 µέτρα από το 
σχοινί του σάκου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3440/84 της 
Επιτροπής, της 6ης ∆εκεµβρίου 1984, σχετικά µε τα προσαρτήµατα στα δίχτυα µηχανότρατας 
(τράτας), δανικής τράτας και άλλα παρόµοια δίχτυα*. 

3. Προσαρµογή του ανοίγµατος διαφυγής στο δικτύωµα ροµβοειδών µατιών 

∆εν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από δύο ανοικτά ροµβοειδή µάτια µεταξύ της 
επιµήκους πλευράς του ανοίγµατος και της παρακείµενης πλευρικής νεύρωσης.  

Το µήκος του ανοίγµατος, όταν είναι τεντωµένο, πρέπει να είναι ίσο µε το µήκος των 
ροµβοειδών µατιών, όταν είναι τεντωµένα, που προσδένονται στην επιµήκη πλευρά του 
ανοίγµατος. Η αναλογία ένωσης µεταξύ των ροµβοειδών µατιών του άνω φύλλου 
δικτυώµατος του σάκου της τράτας και της µικρότερης πλευράς του ανοίγµατος διαφυγής 
είναι τρία ροµβοειδή µάτια προς ένα τετράγωνο µάτι ανά 80 χιλιοστά του σάκου της τράτας, 
ή δύο ροµβοειδή µάτια προς ένα τετράγωνο µάτι ανά 120 χιλιοστά του σάκου της τράτας, 
πλην των ακραίων πλευρών των µατιών του ανοίγµατος και από τις δύο πλευρές του. 
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ΜΕΤΡΩΝ 

1. Προδιαγραφές του άνω φύλλου δικτυώµατος τετραγωνικών µατιών 

Το άνοιγµα διαφυγής αποτελείται από ορθογώνιο τµήµα δικτυώµατος. Το δικτύωµα είναι 
κατασκευασµένο µε µονό νήµα. Τα µάτια είναι τετράγωνα, δηλαδή και οι τέσσερις πλευρές 
του δικτυώµατος του ανοίγµατος είναι κοµµένες διαγώνια. Το µέγεθος του µατιού είναι ίσο ή 
µεγαλύτερο από 110 χιλιοστά. Το µήκος του ανοίγµατος είναι τουλάχιστον 3 µέτρα εκτός εάν 
ενσωµατώνεται σε δίχτυα συρόµενα από σκάφη κάτω των 112 kW, οπότε και πρέπει να έχει 
µήκος τουλάχιστον 2 µέτρα. 

2. Θέση του ανοίγµατος διαφυγής 

Το άνοιγµα διαφυγής τοποθετείται στο άνω φύλλο δικτυώµατος του σάκου της τράτας. Το 
απώτερο πίσω άκρο του ανοίγµατος δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 12 µέτρα από το 
σχοινί του σάκου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3440/84. 

3. Προσαρµογή του ανοίγµατος διαφυγής στο δικτύωµα ροµβοειδών µατιών 

∆εν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από δύο ανοικτά ροµβοειδή µάτια µεταξύ της 
επιµήκους πλευράς του ανοίγµατος και της παρακείµενης πλευρικής νεύρωσης. Το µήκος του 
ανοίγµατος, όταν είναι τεντωµένο, πρέπει να είναι ίσο µε το µήκος των ροµβοειδών µατιών, 
όταν είναι τεντωµένα, που προσδένονται στην επιµήκη πλευρά του ανοίγµατος. Η αναλογία 
ένωσης µεταξύ των ροµβοειδών µατιών του άνω φύλλου δικτυώµατος του σάκου της τράτας 
και της µικρότερης πλευράς του ανοίγµατος διαφυγής είναι δύο ροµβοειδή µάτια προς ένα 
τετράγωνο µάτι, πλην των ακραίων πλευρών των µατιών του ανοίγµατος και από τις δύο 
πλευρές του.  
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