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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική Θάλασσα είναι 
σοβαρή. Παρά τη μείωση των αλιευτικών ποσοστώσεων κατά τα τελευταία χρόνια, σε 
ορισμένα τμήματα τα αποθέματα γάδου πλησιάζουν το κρίσιμο βιολογικό όριο. Η κατάσταση 
αυτή συνιστά πολύ σοβαρή απειλή για το μοναδικό και κατ' εξοχήν ευαίσθητο θαλάσσιο 
περιβάλλον που αποτελεί η Βαλτική Θάλασσα.

Έχουμε κοινή ευθύνη να μεριμνήσουμε, ούτως ώστε και στο μέλλον να είναι δυνατή η αλιεία 
γάδου στη Βαλτική Θάλασσα. Οι κανονισμοί που υφίστανται σήμερα αποτελούν βήμα προς
την ορθή κατεύθυνση, αλλά δεν επαρκούν εφόσον δεν τηρούνται. Παρόλο που οι απειλές 
κατά του γάδου, και, συνεπώς, κατά της Βαλτικής Θάλασσας είναι πολλές και πολύπλοκες, η 
μεγαλύτερη απειλή παραμένει η παράνομη αλιεία. Το Διεθνές Συμβούλιο για τη Εξερεύνηση 
των Θαλασσών (ICES) υπολογίζει ότι η παράνομη αλιεία του γάδου ανέρχεται σε 35% έως 
45% του γάδου που εκφορτώνεται από τα βαλτικά αποθέματα. Για το λόγο αυτό το 
σημαντικότερο για την προστασία των αποθεμάτων γάδου δεν είναι να διατυπωθούν νέοι 
κανόνες για την αλιεία του. Αντίθετα, είναι σημαντικότερες οι εγγυήσεις που διασφαλίζουν
την τήρηση των υφισταμένων κανονισμών. Εκεί λοιπόν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.

Τα κράτη μέλη είναι εκείνα που έχουν την ευθύνη να μεριμνήσουν για την τήρηση του 
κανονισμού. Σήμερα παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις ως προς αυτό. Οι συνέπειες 
επιβαρύνουν τόσο τα αποθέματα του γάδου όσο και το περιβάλλον της Βαλτικής Θάλασσας. 
Καθότι η ίδια η Ένωση δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την αλιεία καθεαυτή, ούτε να 
επιβάλλει κυρώσεις κατά της παράνομης αλιείας, οι προσπάθειες πρέπει να έχουν ως στόχο 
να επιτρέψουν στα κράτη μέλη, με τα διάφορα ενδεδειγμένα μέσα, να επιβάλουν την τήρηση 
του κανονισμού.

Τόσο από περιβαλλοντική άποψη όσο και από την άποψη της μελλοντικής διαθεσιμότητας 
του γάδου, είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν τα αποθέματα γάδου σε ολόκληρη τη Βαλτική 
Θάλασσα. Το γεγονός ότι σήμερα τα αποθέματα γάδου υπόκεινται σε διοικητική διαίρεση σε 
ανατολική και δυτική Βαλτική Θάλασσα επιδεινώνει ακόμα τους όρους του ελέγχου, οδηγεί 
σε αυξημένη παράνομη αλιεία και συμβάλλει στην έλλειψη πάγιων επιστημονικών στοιχείων. 
Δεδομένου ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο διοικητικών ζωνών, και προκειμένου 
να παρεμποδιστεί η παράνομη αλιεία και να απλοποιηθεί ο έλεγχος, αυτή η διαίρεση πρέπει 
να καταργηθεί και τα αποθέματα πρέπει να υπαχθούν σε κοινή διαχείριση.

Τα αποθέματα γάδου υφίστανται επίσης τις αρνητικές συνέπειες από το γεγονός ότι πολλά 
ψάρια αλιεύονται όταν είναι ακόμα μικρά και δεν έχουν ωοτοκήσει παρά μόνο μια φορά ή 
και καθόλου. Η άμεση συνέπεια είναι ότι τα αποθέματα μειώνονται όπως και η ικανότητα 
αναπαραγωγής των πληθυσμών. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι η αξία του γάδου στην αγορά 
μειώνεται επειδή τα ψάρια είναι πολύ μικρά.



PE 380.765v01-00 4/10 PA\637344EL.doc

EL

Εάν θέλουμε να παρεμποδίσουμε την κατάρρευση των αποθεμάτων γάδου στη Βαλτική 
Θάλασσα, πρέπει να συνεχίσουμε με την αυστηρή κατανομή των ποσοστώσεων. Θα πρέπει 
να ακολουθηθούν άνευ περιορισμών οι επιστημονικές αξιολογήσεις των αποθεμάτων γάδου 
στις οποίες βασίζεται η απόφαση του Συμβουλίου. Κατ' αρχάς πρέπει να ληφθούν υπόψη το 
περιβάλλον και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, και όχι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι  
κοινωνικής πολιτικής.

Περιληπτικά όμως μπορεί να υπογραμμιστεί ότι για να μεριμνήσουμε για το περιβάλλον και 
για την αλιεία του γάδου ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε μια νέα αλιευτική πολιτική, μια πολιτική 
στο πλαίσιο της οποίας οι ίδιοι οι αλιείς ολόκληρης της Ένωσης έχουν ευαισθητοποιηθεί και 
αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επιβίωση των αλιευτικών αποθεμάτων. Ένα σύστημα που 
έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό τόσο για την προστασία των αποθεμάτων ψαριών όσο και 
για την προστασία των δυνατοτήτων των αλιέων να διατηρήσουν το επάγγελμά τους, είναι το 
σύστημα των ατομικών μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων (ITQ). Το σύστημα αυτό παρέχει 
ατομικά δικαιώματα αλιείας: οι αλιείς λαμβάνουν ετήσια ατομική ποσόστωση ανά είδος 
ιχθύος και αλιευτική ζώνη. Η συνολική ποσόστωση καθορίζεται αρχικά από αρμόδια αρχή, 
π. χ. την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), και ύστερα 
βάσει προτάσεων των οργανώσεων των ιδίων των αλιέων.

Το ITQ παρέχει κίνητρα στους αλιείς για να μην αλιεύουν πολύ μεγάλες ποσότητες, εφόσον 
αυτό έχει μακροπρόθεσμα άμεσες αρνητικές συνέπειες. Είναι προς το συμφέρον των ιδίων 
των αλιέων να τηρούν τους κανόνες, να είναι προσεκτικοί, να καταπολεμούν την παράνομη 
αλιεία και να προστατεύουν τις ζώνες αναπαραγωγής. Δεδομένου ότι οι ατομικές 
μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις μπορούν να πωλούνται, προσφέρεται επιπλέον ρεαλιστική 
δυνατότητα στους αλιείς, που επιθυμούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα, να αποκτήσουν 
καλή βάση για μια άλλη επαγγελματική σταδιοδρομία. Το σύστημα των ITQ έχει εφαρμοστεί 
επιτυχώς στη Νέα Ζηλανδία, στην Αλάσκα και στην Ισλανδία.

Η αλιεία του γάδου στη Βαλτική Θάλασσα θα μπορούσε να αποτελέσει δοκιμαστικό σχέδιο 
για την εφαρμογή των ITQ στην ΕΕ. Πράγματι, τα αλιευτικά ύδατα είναι περιορισμένα και 
διαθέτουν δύο πληθυσμούς γάδου, αλλά η απόσταση μεταξύ των δύο ζωνών είναι σχετικά
περιορισμένη.

Περίληψη των προτεινομένων μέτρων:

1. Κατάργηση της διαίρεσης σε ανατολική και δυτική ζώνη διαχείρισης και κοινή 
διαχείριση, όχι μόνο λόγω της αλληλεπίδρασης  μεταξύ των δύο πληθυσμών, αλλά και για 
την απλοποίηση του ελέγχου και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.
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2. Εισαγωγή αυστηρότερων απαιτήσεων για τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων εκ 
μέρους όλων των κρατών μελών όσον αφορά την παράνομη αλιεία γάδου, και κατάρτιση και 
δημοσίευση από την Επιτροπή του καταλόγου των κρατών που παραλείπουν να πληρούν τις 
απαιτήσεις αυτές.

3. Αύξηση του ελάχιστου μεγέθους του γάδου σε 40 εκατοστά. Έτσι δημιουργούνται 
περισσότερες δυνατότητες αναπαραγωγής και, ως εκ τούτου, αύξησης των αποθεμάτων.

4. Καθορισμός του ύψους των αλιευτικών ποσοστώσεων του γάδου από επιστήμονες. 
Ταυτόχρονα δεν πρέπει να κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αψηφούν περιβαλλοντικές 
πτυχές κατά τον καθορισμό των ποσοστώσεων.

5. Εξέταση από την Επιτροπή, κατά την αξιολόγησή της, των δυνατοτήτων εισαγωγής 
ενός συστήματος ITQ για τους αλιείς γάδου στη Βαλτική Θάλασσα, ενισχύοντας κατ' αυτόν 
τον τρόπο τα κίνητρα για τους μεμονωμένους αλιείς να μεριμνήσουν για τη διατήρηση των 
αποθεμάτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Τα δύο αποθέματα γάδου στη 
Βαλτική Θάλασσα, το ανατολικό και το 
δυτικό, χρησιμοποιούνται από τους ιδίους 
αλιευτικούς στόλους, γεγονός το οποίο 
συνεπάγεται ότι στο πολυετές σχέδιο για τα 
αποθέματα γάδου στη Βαλτική Θάλασσα 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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τα δύο αποθέματα πρέπει να εξετάζονται 
από κοινού, παρότι διαφέρουν μεταξύ τους 
εις ό, τι αφορά ορισμένες πτυχές·

Αιτιολόγηση

Τα αλιευτικά σκάφη και τα ψάρια μετακινούνται μεταξύ της ανατολικής και της δυτικής 
Βαλτικής Θάλασσας. Τόσο από περιβαλλοντική άποψη, όσο και από την άποψη της μελλοντικής 
διαθεσιμότητας του γάδου είναι σημαντικό να διασφαλιστούν τα αποθέματα γάδου σε ολόκληρη 
τη Βαλτική Θάλασσα.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4α)  Η σοβαρότερη απειλή κατά των 
αποθεμάτων γάδου στη βαλτική Θάλασσα 
είναι η παράνομη αλιεία. Τούτο οφείλεται 
με τη σειρά του στον ελλιπή έλεγχο της 
αλιείας και στην απροθυμία να επιβληθούν 
κυρώσεις για τις παραβάσεις των 
ισχυόντων κανονισμών.

Αιτιολόγηση

Για την προστασία των αποθεμάτων γάδου στη Βαλτική Θάλασσα δεν χρειάζονται καταρχάς
νέοι κανόνες, αλλά πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες.

Τροπολογία 3
Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πολυετές 
σχέδιο για τα εξής αποθέματα γάδου (που 
στο εξής αναφέρονται ως «τα σχετικά 
αποθέματα γάδου») και τους τύπους αλιείας 
που εκμεταλλεύονται τα εν λόγω 
αποθέματα:

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πολυετές 
σχέδιο για τα εξής αποθέματα γάδου (που 
στο εξής αναφέρονται ως «τα σχετικά 
αποθέματα γάδου») και τους τύπους αλιείας 
που εκμεταλλεύονται τα εν λόγω 
αποθέματα:

α) γάδος των υποδιαιρέσεων 22, 23 και 24· Γάδος των υποδιαιρέσεων 22 – 32.
β)  γάδος των υποδιαιρέσεων 25 έως 32.

Αιτιολόγηση

Η διαίρεση σε ανατολική και δυτική διοικητική ζώνη πρέπει να καταργηθεί και τα αποθέματα 
πρέπει να υπαχθούν σε κοινή διαχείριση, όχι μόνο επειδή υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των 
δύο ζωνών, αλλά και επειδή κατ' αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι δυνατότητες παράνομης 
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αλιείας και  απλοποιείται ταυτόχρονα ο έλεγχος.

Τροπολογία 4
Άρθρο 4

Το σχέδιο εξασφαλίζει την βιώσιμη 
εκμετάλλευση των σχετικών αποθεμάτων 
γάδου με τη σταδιακή μείωση και 
διατήρηση των ποσοστών θνησιμότητας 
λόγω αλίευσης σε επίπεδα που δεν είναι 
χαμηλότερα από: 

Το σχέδιο εξασφαλίζει την βιώσιμη 
εκμετάλλευση των σχετικών αποθεμάτων 
γάδου με τη σταδιακή μείωση και 
διατήρηση των ποσοστών θνησιμότητας 
λόγω αλίευσης σε επίπεδα που δεν είναι 
χαμηλότερα από 0,3 για ηλικίες από 3 ως 7 
έτη για το απόθεμα γάδου στις 
υποδιαιρέσεις 22-33.

1) 0,6 για ηλικίες από 3 ως 6 έτη, για το 
απόθεμα γάδου στις υποδιαιρέσεις 22, 23 
και 24, καθώς και 
2) 0,3 για ηλικίες από 4 ως 7 έτη, για το 
απόθεμα γάδου στις υποδιαιρέσεις 25 έως 
32.

Αιτιολόγηση

Η διαίρεση σε ανατολική και δυτική διοικητική ζώνη πρέπει να καταργηθεί και τα αποθέματα 
πρέπει να υπαχθούν σε κοινή διαχείριση. Τούτο είναι απαραίτητο όχι μόνο  επειδή υπάρχει 
αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ζωνών, αλλά και επειδή κατ' αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι 
δυνατότητες παράνομης αλιείας και απλοποιείται ταυτόχρονα ο έλεγχος. Ως συνέπεια της 
καθιέρωσης κοινής διοικητικής ζώνης τα επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλίευσης θα είναι επίσης 
κοινά. Δεδομένης της σοβαρής απειλής που υφίσταται για τον γάδο στη Βαλτική Θάλασσα, οι 
κανόνες θα πρέπει να είναι αυστηροί.

Τροπολογία 5
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3.  Στην περίπτωση που από την εφαρμογή 
της παραγράφου 1 προκύψουν TAC που 
υπολείπονται των TAC του προηγούμενου 
έτους σε ποσοστό υψηλότερο από 15%, το 
Συμβούλιο θεσπίζει TAC που είναι κατά 
15% χαμηλότερα από τα TAC του εν λόγω 
έτους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Είναι άκρως σημαντικό να ακολουθήσει το Συμβούλιο τις επιστημονικές συμβουλές και να 
λάβει υπόψη του τις περιβαλλοντικές πτυχές κατά τον καθορισμό των ποσοστώσεων.
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Τροπολογία 6
Άρθρο 6, παράγραφος 4

4.  Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στην 
περίπτωση που η επιστημονική αξιολόγηση 
της ΕΤΟΕΑ δείχνει ότι το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλίευσης κατά το έτος 
εφαρμογής των TAC θα υπερβεί την τιμή 1
ετησίως για ηλικίες από 3 έως 6 έτη για το 
απόθεμα γάδου στις υποδιαιρέσεις 22, 23 
και 24, ή την τιμή 0,6 ετησίως για ηλικίες 
από 4 έως 7 έτη για το απόθεμα γάδου στις 
υποδιαιρέσεις 25 έως 32.

4.  Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στην 
περίπτωση που η επιστημονική αξιολόγηση 
της ΕΤΟΕΑ δείχνει ότι το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλίευσης κατά το έτος 
εφαρμογής των TAC θα υπερβεί την τιμή 
0,6 ετησίως για ηλικίες από 3 έως 7 έτη για 
το απόθεμα γάδου στις υποδιαιρέσεις 22 
έως 32.

Αιτιολόγηση

Η διαίρεση σε ανατολική και δυτική διοικητική ζώνη πρέπει να καταργηθεί και τα αποθέματα 
πρέπει να υπαχθούν σε κοινή διαχείριση. Τούτο είναι απαραίτητο όχι μόνο  επειδή υπάρχει 
αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ζωνών, αλλά και επειδή κατ' αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι 
δυνατότητες παράνομης αλιείας και  απλοποιείται ταυτόχρονα ο έλεγχος.

Τροπολογία 7
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1.  Απαγορεύεται η αλιεία με τράτες, 
δανέζικους γρίπους ή παρόμοια εργαλεία 
μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 
90 mm, με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής 
ή μανωμένα δίχτυα μεγέθους ματιών ίσου ή 
μεγαλύτερου των 90 mm ή με παραγάδια 
βυθού:

1. Απαγορεύεται η αλιεία με τράτες, 
δανέζικους γρίπους ή παρόμοια εργαλεία 
μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 
90 mm, με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής 
ή μανωμένα δίχτυα μεγέθους ματιών ίσου ή 
μεγαλύτερου των 90 mm ή με παραγάδια 
βυθού από τις 15 Ιουνίου έως τις 14 
Σεπτεμβρίου στις υποδιαιρέσεις 22 έως 32 
όπου συναντάται ο γάδος

α)  από τις 15 Μαρτίου έως τις 14 Μαΐου 
στις υποδιαιρέσεις 22, 23, και 24, καθώς 
και 
β)  από τις 15 Ιουνίου έως τις 14 
Σεπτεμβρίου στις υποδιαιρέσεις 25 έως 27. 

Αιτιολόγηση

Η διαίρεση σε ανατολική και δυτική διοικητική ζώνη πρέπει να καταργηθεί και τα αποθέματα 
πρέπει να υπαχθούν σε κοινή διαχείριση. Τούτο είναι απαραίτητο όχι μόνο  επειδή υπάρχει 
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αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ζωνών, αλλά και επειδή κατ' αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι 
δυνατότητες παράνομης αλιείας και απλοποιείται ταυτόχρονα  ο έλεγχος. Ως συνέπεια της 
καθιέρωσης κοινής διοικητικής ζώνης οι περίοδοι απαγόρευσης της αλιείας πρέπει επίσης να 
είναι κοινές.

Τροπολογία 8
Άρθρο 8, παράγραφος 6α (νέα)

(6α)  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων για 
το ελάχιστο μέγεθος των ιχθύων, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, το 
ελάχιστο μέγεθος του γάδου στις 
υποδιαιρέσεις 22 έως 32 είναι 40 εκατοστά

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί ο πληθυσμός του γάδου στη Βαλτική Θάλασσα είναι απαραίτητο να 
τροποποιηθούν οι κανόνες για το ελάχιστο μέγεθος των ιχθύων. Αυξάνοντας το επιτρεπόμενο 
ελάχιστο μέγεθος σε 40 εκατοστά, διασφαλίζονται περισσότερες δυνατότητες για την 
αναπαραγωγή του γάδου, και, ως εκ τούτου, για την ενίσχυση των αποθεμάτων.

Τροπολογία 9
Άρθρο 25, παράγραφος 4α (νέα)

(4α)  Η Επιτροπή προβαίνει σε εκτεταμένη 
ετήσια αξιολόγηση του ελέγχου και της 
παρακολούθησης εκ μέρους των κρατών
μελών καθώς και της επιβολής κυρώσεων 
στους αλιείς που παραβιάζουν της 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Από 
την έκθεση αυτή, που δημοσιεύεται, θα 
προκύπτει σαφώς κατά πόσο τα κράτη 
μέλη κατόρθωσαν να εφαρμόσουν τον 
παρόντα κανονισμό καθώς και σε ποιους 
τομείς επέτυχαν ή απέτυχαν αντιστοίχως.

Αιτιολόγηση

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την τήρηση του παρόντος κανονισμού. Σήμερα 
διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις στον έλεγχό τους, γεγονός το οποίο αποβαίνει εις βάρος των 
αλιευτικών αποθεμάτων και του ευάλωτου περιβάλλοντος που αποτελεί η Βαλτική Θάλασσα. 
Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει άμεσα δυνατότητα να παρακολουθήσει πώς τα κράτη 
μέλη τηρούν τον κανονισμό, η μέθοδος της ρητής αναφοράς των κρατών μελών που πληρούν το 
καθήκον τους δεόντως και των άλλων μπορεί να προωθήσει την εξέλιξη προς την ορθή 
κατεύθυνση.
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Τροπολογία 10
Άρθρο 27, παράγραφος 2α (νέα)

(2α)  Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο 
μπορεί η Βαλτική Θάλασσα να αξιοποιηθεί 
ως δοκιμαστική ζώνη για την εφαρμογή 
του συστήματος των ατομικών 
μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων (ITQ) για το 
γάδο, με σκοπό τη δημιουργία 
μακροπρόθεσμα βιώσιμου συστήματος για 
την αλιεία του. Τούτο θα πραγματοποιηθεί 
ταυτόχρονα με την αξιολόγηση του 
παρόντος κανονισμού, τρία χρόνια μετά 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού. Το αποτέλεσμα της έρευνας 
αυτής θα ληφθεί υπόψη κατά τον 
ενδεχόμενο καθορισμό νέου σχεδίου.

Αιτιολόγηση
Ένα σύστημα που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό τόσο για την προστασία των αποθεμάτων 
ψαριών όσο και για την προστασία των δυνατοτήτων των αλιέων να διατηρήσουν το επάγγελμά 
τους, είναι το σύστημα των ατομικών μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων (δηλ. των ITQ, -
individually transferable quotas). Το σύστημα αυτό παρέχει ατομικά δικαιώματα αλιείας: οι 
αλιείς λαμβάνουν ετήσια ατομική ποσόστωση ανά είδος  ιχθύος και  αλιευτική ζώνη. Η 
συνολική ποσόστωση καθορίζεται αρχικά από αρμόδια αρχή, και ύστερα βάσει προτάσεων των 
οργανώσεων των ιδίων των αλιέων. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι οι αλιείς ευαισθητοποιούνται 
για να διαχειρίζονται τα αποθέματα γάδου κατά βιώσιμο τρόπο.


