
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2002

για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συµβουλίου (3)
θέσπισε ένα κοινοτικό σύστηµα για την αλιεία και την υδα-
τοκαλλιέργεια. Σύµφωνα µε τον εν λόγω κανονισµό, το Συµ-
βούλιο αποφασίζει, πριν την 31η ∆εκεµβρίου 2002, για την
πραγµατοποίηση οποιωνδήποτε αναγκαίων προσαρµογών.

(2) Το πεδίο εφαρµογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής εκτεί-
νεται στη διατήρηση, τη διαχείριση και την εκµετάλλευση
των έµβιων υδρόβιων πόρων και της υδατοκαλλιέργειας,
καθώς και στη µεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι
δραστηριότητες αυτές ασκούνται στην επικράτεια των
κρατών µελών ή σε κοινοτικά ύδατα ή από κοινοτικά αλιευ-
τικά σκάφη ή υπηκόους των κρατών µελών, τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 117 της Σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, µε την επιφύλαξη της
πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σηµαίας.

(3) ∆εδοµένου ότι πολλά ιχθυαποθέµατα εξακολουθούν να
µειώνονται, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα πρέπει να
βελτιωθεί προκειµένου να διασφαλισθεί η µακροπρόθεσµη
βιωσιµότητα του τοµέα της αλιείας µέσω της βιώσιµης
εκµετάλλευσης των έµβιων υδρόβιων πόρων, η οποία θα
στηρίζεται σε έγκυρες επιστηµονικές συµβουλές καθώς και
στην προληπτική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στο ίδιο
σκεπτικό µε την αρχή της προφύλαξης που αναφέρεται στο
άρθρο 174 της συνθήκης.

(4) Ως εκ τούτου ο στόχος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής θα
πρέπει να είναι η επίτευξη βιώσιµης εκµετάλλευσης των
έµβιων υδρόβιων πόρων και της υδατοκαλλιέργειας στο
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, λαµβάνοντας υπόψη κατά
ισόρροπο τρόπο τις περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινω-
νικές πτυχές.

(5) Η διαχείριση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής πρέπει να
διέπεται από την αρχή της ορθής διαχείρισης και τα µέτρα
που λαµβάνονται στο πλαίσιό της να είναι αµοιβαίως συµ-
βατά και συνεκτικά µε άλλες κοινοτικές πολιτικές.

(6) Ο στόχος της βιώσιµης εκµετάλλευσης θα επιτευχθεί αποτε-
λεσµατικότερα µέσω µιας πολυετούς προσέγγισης στη δια-
χείριση της αλιείας, η οποία θα περιλαµβάνει πολυετή σχέδια
διαχείρισης των αποθεµάτων στα ασφαλή βιολογικά όρια ή
εντός αυτών. Για τα αποθέµατα που βρίσκονται εκτός

ασφαλών βιολογικών ορίων, η θέσπιση πολυετών σχεδίων
ανάκτησης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Σύµφωνα µε
τις επιστηµονικές συµβουλές, δυνατόν να απαιτούνται
σηµαντικές µειώσεις της αλιευτικής προσπάθειας για τα
αποθέµατα αυτά.

(7) Τα εν λόγω πολυετή σχέδια θα πρέπει να καθορίζουν στό-
χους για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των σχετικών αποθεµά-
των, θα πρέπει να προβλέπουν κανόνες αλίευσης που θα
καθορίζουν τον τρόπο υπολογισµού των ετήσιων ορίων
αλιευµάτων ή/και αλιευτικής προσπάθειας και θα πρέπει να
προβλέπουν άλλα ειδικά µέτρα διαχείρισης, λαµβάνοντας
επίσης υπόψη την επίπτωσή τους σε άλλα είδη.

(8) Το περιεχόµενο των πολυετών σχεδίων θα πρέπει να είναι
σύµµετρο προς την κατάσταση διατήρησης των αποθεµάτων,
τον επείγοντα χαρακτήρα της ανάκτησής τους, καθώς και
προς τα χαρακτηριστικά αυτών των αποθεµάτων και των
αλιευτικών περιοχών στις οποίες αλιεύονται.

(9) Η βιώσιµη εκµετάλλευση των αποθεµάτων, για τα οποία δεν
έχει θεσπιστεί πολυετές σχέδιο, θα πρέπει να διασφαλίζεται
µε τον καθορισµό ορίων αλιευµάτων ή/και αλιευτικής
προσπάθειας.

(10) Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη λήψη, εκ µέρους
των κρατών µελών ή της Επιτροπής, επειγόντων µέτρων στην
περίπτωση σοβαρής απειλής στη διατήρηση των πόρων ή
του θαλάσσιου οικοσυστήµατος, που προκύπτει από αλιευ-
τικές δραστηριότητες και απαιτεί τη λήψη άµεσων µέτρων.

(11) Στη θαλάσσια ζώνη τους των 12 ναυτικών µιλίων, τα κράτη
µέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν µέτρα
διατήρησης και διαχείρισης, τα οποία να εφαρµόζονται σε
όλα τα αλιευτικά σκάφη, υπό τον όρο ότι τα λαµβανόµενα
µέτρα, στην περίπτωση που εφαρµόζονται σε αλιευτικά
σκάφη άλλων κρατών µελών, δεν εισάγουν διακρίσεις και
τίθενται σε εφαρµογή µετά από προηγούµενη διαβούλευση,
και υπό τον όρο ότι η Κοινότητα δεν έχει λάβει ειδικά µέτρα
διατήρησης και διαχείρισης στην περιοχή αυτήν.

(12) Ο κοινοτικός στόλος θα πρέπει να µειωθεί προκειµένου να
ευθυγραµµιστεί µε τους διαθέσιµους πόρους και θα πρέπει
να θεσπιστούν ειδικά µέτρα προκειµένου να επιτευχθεί ο
στόχος αυτός, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού επιπέ-
δων αναφοράς για την αλιευτική ικανότητα του στόλου, των
οποίων δεν επιτρέπεται η υπέρβαση, καθώς και ενός ειδικού
κοινοτικού µέσου για την προώθηση της διάλυσης των
αλιευτικών σκαφών και εθνικών καθεστώτων εισόδου/εξόδου
από το στόλο.

(13) Κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να τηρεί εθνικό µητρώο αλιευ-
τικών σκαφών, τα δε στοιχεία που περιέχονται στο µητρώο
θα πρέπει να διατίθενται στην Επιτροπή προκειµένου να
επιτρέπουν την παρακολούθηση του µεγέθους των στόλων
των κρατών µελών.
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(1) ΕΕ C 203 E της 27.8.2002, σ. 284.
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9.6.1998, σ. 1).



(14) Οι κανόνες που ισχύουν σχετικά µε τον περιορισµό της πρό-
σβασης σε πόρους στις ζώνες των 12 ναυτικών µιλίων των
κρατών µελών λειτούργησαν ικανοποιητικά, δεδοµένου ότι
ωφέλησαν τη διατήρηση περιορίζοντας την αλιευτική
προσπάθεια στα πιο ευαίσθητα µέρη των κοινοτικών υδάτων
και συνέβαλαν στη διατήρηση των παραδοσιακών αλιευτικών
δραστηριοτήτων από τις οποίες εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
η κοινωνική και η οικονοµική ανάπτυξη ορισµένων παρά-
κτιων κοινοτήτων. Συνεπώς, θα πρέπει να εξακολουθήσουν
να εφαρµόζονται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2012.

(15) Μολονότι θα πρέπει να διατηρηθούν επί του παρόντος άλλοι
περιορισµοί πρόσβασης που προβλέπονται στην κοινοτική
νοµοθεσία, οι εν λόγω περιορισµοί θα πρέπει να αναθεωρη-
θούν προκειµένου να αξιολογηθεί εάν είναι αναγκαίοι για τη
διασφάλιση της βιώσιµης αλιείας.

(16) Ενόψει της επισφαλούς οικονοµικής κατάστασης του τοµέα
της αλιείας και της εξάρτησης ορισµένων παράκτιων κοι-
νοτήτων από την αλιεία, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η
σχετική σταθερότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων µέσω
της κατανοµής αλιευτικών δυνατοτήτων µεταξύ των κρατών
µελών, η οποία θα στηρίζεται σε ένα προβλέψιµο µερίδιο
των αποθεµάτων για κάθε κράτος µέλος.

(17) Από την άλλη πλευρά, η σταθερότητα, δεδοµένης της προ-
σωρινής βιολογικής κατάστασης των αποθεµάτων, θα πρέπει
να διασφαλίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες περιοχών όπου ο
πληθυσµός εξαρτάται σηµαντικά από την αλιεία και τις
συναφείς δραστηριότητες, όπως αποφάσισε το Συµβούλιο
στο ψήφισµα της 3ης Νοεµβρίου 1976 (1) που αφορά
ορισµένα εξωτερικά θέµατα της δηµιουργίας στην Κοινότητα
αλιευτικής ζώνης 200 µιλίων από την 1η Ιανουαρίου 1977,
και ιδίως µε το παράρτηµα VII αυτού.

(18) Συνεπώς, η έννοια της σχετικής σταθερότητας που επιδιώκε-
ται θα πρέπει να νοείται κατά τον τρόπο αυτό.

(19) Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, το κοινοτικό σύστηµα ελέγχου
και εφαρµογής για την αλιεία θα πρέπει να ενισχυθεί και θα
πρέπει περαιτέρω να αποσαφηνισθεί η κατανοµή των
ευθυνών µεταξύ των αρχών των κρατών µελών και της Επι-
τροπής. Για το σκοπό αυτόν, είναι σκόπιµο να εισαχθούν
στον παρόντα κανονισµό οι βασικές διατάξεις που διέπουν
τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την εφαρµογή των κανόνων
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, µέρος των οποίων περι-
λαµβάνεται ήδη στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/9 του
Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση
συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην Κοινή Αλιευτική
Πολιτική (2). Ο εν λόγω κανονισµός πρέπει να παραµείνει σε
ισχύ µέχρις ότου εκδοθούν οι αναγκαίοι κανόνες εφαρ-
µογής.

(20) Οι διατάξεις σχετικά µε τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την
εφαρµογή προβλέπουν, αφενός, υποχρεώσεις των πλοιάρχων
των αλιευτικών σκαφών και των επιχειρηµατιών στην εµπο-
ρική αλυσίδα και, αφετέρου, διάφορες ευθύνες των κρατών
µελών και της Επιτροπής.

(21) Η Κοινότητα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να µειώνει τις
αλιευτικές δυνατότητες όταν διαπιστωθεί ότι ένα κράτος
µέλος έχει υπερβεί τις αλιευτικές του δυνατότητες. Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα άλλο κράτος µέλος
ζηµιώθηκε από την υπέρβαση των αλιευτικών δυνατοτήτων
από ένα κράτος µέλος, µέρος ή το σύνολο της µείωσης θα
πρέπει να παρέχεται στο εν λόγω κράτος µέλος.

(22) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να λαµβάνουν
άµεσα µέτρα για την παρεµπόδιση της συνέχισης σοβαρών
παραβάσεων όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1447/1999 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1999, περί
πίνακος ενεργειών που θίγουν σοβαρά τους κανόνες της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (3).

(23) Η Επιτροπή θα πρέπει να µπορεί να λαµβάνει άµεσα προλη-
πτικά µέτρα εάν αποδεικνύεται ότι υπάρχει κίνδυνος οι
αλιευτικές δραστηριότητες να οδηγήσουν σε σοβαρή απειλή
της διατήρησης των έµβιων υδρόβιων πόρων.

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες εξουσίες προ-
κειµένου να µπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στον
τοµέα του ελέγχου και να αξιολογεί την εφαρµογή της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής από τα κράτη µέλη.

(25) Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η συνεργασία και ο συντονισµός
µεταξύ όλων των αρµόδιων αρχών προκειµένου να επιτευχθεί
συµµόρφωση προς τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής, ιδίως µέσω της ανταλλαγής εθνικών επιθεωρητών,
µε την υποχρέωση των κρατών µελών να αντιµετωπίζουν τις
εκθέσεις επιθεώρησης που συντάσσονται από κοινοτικούς
επιθεωρητές, επιθεωρητές άλλου κράτους µέλους ή επι-
θεωρητές της Επιτροπής µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπί-
ζουν τις εκθέσεις των δικών τους επιθεωρητών, µε σκοπό τη
διακρίβωση των γεγονότων.

(26) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
πράξης θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/
EΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθο-
ρισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή (4).

(27) Για να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής, θα πρέπει να θεσπιστούν περιφερειακά
γνωµοδοτικά συµβούλια προκειµένου να µπορέσει η Κοινή
Αλιευτική Πολιτική να ωφεληθεί από τις γνώσεις και την
πείρα των αφορώµενων αλιέων και των άλλων ενδιαφεροµέ-
νων και να λάβει υπόψη τις διάφορες συνθήκες που επικρα-
τούν στα κοινοτικά ύδατα.

(28) Προκειµένου να µπορέσει η Κοινή Αλιευτική Πολιτική να
επωφεληθεί από τις καλύτερες επιστηµονικές, τεχνικές και
οικονοµικές συµβουλές, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρεί-
ται από κατάλληλη επιτροπή.
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(1) ΕΕ C 105 της 7.5.1981, σ. 1.
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(29) Είναι αναγκαίο και σκόπιµο για την επίτευξη του βασικού
στόχου της βιώσιµης εκµετάλλευσης των έµβιων υδρόβιων
πόρων να θεσπιστούν κανόνες για τη διατήρηση και εκµετάλ-
λευση των πόρων αυτών. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογι-
κότητας του άρθρου 5 της συνθήκης ο παρών κανονισµός
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη του στόχου
αυτού,

(30) Λόγω του πλήθους και της σπουδαιότητας των τροποποιή-
σεων που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, θα πρέπει να
καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συµ-
βουλίου. Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 101/76 του Συµβου-
λίου, της 19ης Ιανουαρίου 1976, περί θεσπίσεως κοινής
διαρθρωτικής πολιτικής στον τοµέα της αλιείας (1), θα πρέπει
επίσης να καταργηθεί δεδοµένου ότι όλες οι σηµαντικές
διατάξεις του κατέστησαν κενές περιεχοµένου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

1. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική καλύπτει δραστηριότητες
διατήρησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης έµβιων υδρόβιων πόρων
την υδατοκαλλιέργεια και τη µεταποίηση και εµπορία προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στην περίπτωση που οι δραστη-
ριότητες αυτές ασκούνται στο έδαφος των κρατών µελών ή στα
ύδατα της Κοινότητας ή από αλιευτικά σκάφη των κρατών µελών ή,
µε την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους της
σηµαίας, από υπηκόους των κρατών µελών.

2. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική προβλέπει συνεκτικά µέτρα που
αφορούν:

α) τη διατήρηση, διαχείριση και εκµετάλλευση των έµβιων υδρό-
βιων πόρων,

β) στον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλιείας,

γ) τους όρους πρόσβασης σε ύδατα και πόρους,

δ) τη διαρθρωτική πολιτική και τη διαχείριση της αλιευτικής ικα-
νότητας του στόλου,

ε) τον έλεγχο και την εφαρµογή,

στ) την υδατοκαλλιέργεια,

ζ) την κοινή οργάνωση αγορών και

η) τις διεθνείς σχέσεις.

Άρθρο 2

Στόχοι

1. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική διασφαλίζει την εκµετάλλευση
των έµβιων υδρόβιων πόρων που παρέχει βιώσιµες οικονοµικές,
περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες.

Για τον σκοπό αυτό, η Κοινότητα εφαρµόζει την προληπτική
προσέγγιση λαµβάνοντας µέτρα που έχουν ως στόχο την προστασία
και τη διατήρηση των έµβιων υδρόβιων πόρων, τη λήψη µέτρων για
τη βιώσιµη εκµετάλλευσή τους και την ελαχιστοποίηση της
επίπτωσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυ-
στήµατα. Η εν λόγω αρχή αποσκοπεί στη σταδιακή εφαρµογή µιας
προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση της αλιείας που θα στηρίζε-

ται στο οικοσύστηµα. Επιδιώκει την αποτελεσµατικότητα των αλιευ-
τικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός οικονοµικά βιώσιµου και
ανταγωνιστικού τοµέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, παρέχοντας
ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης σε όσους εξαρτώνται από τις αλιευ-
τικές δραστηριότητες, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα συµφέ-
ροντα των καταναλωτών.

2. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική πρέπει να κατευθύνεται από τις
ακόλουθες αρχές ορθής διαχείρισης:

α) σαφή ορισµό των ευθυνών σε κοινοτικό, εθνικό και τοπικό
επίπεδο,

β) διαδικασία λήψης αποφάσεων που θα στηρίζεται σε έγκυρες
επιστηµονικές συµβουλές και θα επιτυγχάνει έγκαιρα αποτελέ-
σµατα,

γ) ευρεία συµµετοχή των ενδιαφεροµένων σε όλα τα στάδια της
πολιτικής από τη σύλληψη έως την εφαρµογή της,

δ) συνοχή µε άλλες κοινοτικές πολιτικές, ιδίως µε περιβαλλοντικές,
κοινωνικές, περιφερειακές, αναπτυξιακές πολιτικές και πολιτικές
προστασίας της υγείας και του καταναλωτή.

Άρθρο 3

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζονται οι ακό-
λουθοι ορισµοί:

α) «κοινοτικά ύδατα»: τα ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιο-
δοσία των κρατών µελών, εκτός από τα ύδατα που βρίσκονται
κοντά στα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ της
συνθήκης,

β) «έµβιοι υδάτινοι πόροι»: τα διαθέσιµα και προσιτά έµβια
θαλάσσια υδάτινα είδη, συµπεριλαµβανοµένων των ανάδροµων
και κατάδροµων ειδών κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας ζωής
τους,

γ) «αλιευτικό σκάφος»: οποιοδήποτε σκάφος, το οποίο είναι εξο-
πλισµένο για την εµπορική εκµετάλλευση έµβιων υδρόβιων
πόρων,

δ) «κοινοτικό αλιευτικό σκάφος»: αλιευτικό σκάφος που φέρει τη
σηµαία κράτους µέλους και είναι νηολογηµένο στην Κοι-
νότητα,

ε) «βιώσιµη εκµετάλλευση»: η εκµετάλλευση ενός αποθέµατος
κατά τρόπον ώστε να µην θίγεται η µελλοντική εκµετάλλευση
του αποθέµατος και να µην έχει αρνητική επίπτωση στα θαλάσ-
σια οικοσυστήµατα,

στ) «ποσοστό θνησιµότητας λόγω αλιείας»: τα αλιεύµατα ενός
αποθέµατος σε µία δεδοµένη χρονική περίοδο ως ποσοστό του
µέσου αποθέµατος που είναι διαθέσιµο για αλίευση κατά την
περίοδο αυτή,

ζ) «απόθεµα»: ο έµβιος υδρόβιος πόρος που απαντάται σε µια
δεδοµένη περιοχή διαχείρισης,

η) «αλιευτική προσπάθεια»: το προϊόν της αλιευτικής ικανότητας
και της δραστηριότητας ενός αλιευτικού σκάφους· για µία
οµάδα σκαφών, είναι το άθροισµα της αλιευτικής προσπάθειας
όλων των σκαφών της οµάδας,

θ) «προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση της αλιείας»: σηµαίνει
ότι η έλλειψη κατάλληλων επιστηµονικών πληροφοριών δεν θα
πρέπει να χρησιµοποιείται ως λόγος για την αναβολή ή την
παράλειψη λήψης διαχειριστικών µέτρων για τη διατήρηση
ειδών-στόχων, συναφών ή εξαρτώµενων ειδών ή ειδών που δεν
αποτελούν στόχο της αλιείας, καθώς και του περιβάλλοντός
τους,
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ι) «οριακά σηµεία αναφοράς»: τιµές παραµέτρων πληθυσµού
ιχθυαποθέµατος (όπως η βιοµάζα ή το ποσοστό θνησιµότητας
λόγω αλιείας) οι οποίες θα πρέπει να αποφεύγονται διότι συν-
δέονται µε άγνωστη δυναµική των πληθυσµών, καταστροφή
του αποθέµατος ή ανεπαρκή ανανέωση του πληθυσµού,

ια) «σηµεία αναφοράς διατήρησης»: τιµές παραµέτρων πληθυσµού
ιχθυαποθέµατος (όπως η βιοµάζα ή το ποσοστό θνησιµότητας
λόγω αλιείας) που χρησιµοποιούνται στη διαχείριση των
αλιευµάτων, για παράδειγµα όσον αφορά ένα αποδεκτό
επίπεδο βιολογικού κινδύνου ή ένα επιθυµητό επίπεδο από-
δοσης,

ιβ) «ασφαλή βιολογικά όρια»: δείκτες της κατάστασης ενός αποθέ-
µατος ή της εκµετάλλευσής του, εντός των οποίων υπάρχει
µικρός κίνδυνος υπέρβασης ορισµένων οριακών σηµείων ανα-
φοράς,

ιγ) «όριο αλιευµάτων»: ποσοτικό όριο εκφορτώσεων ενός αποθέµα-
τος ή οµάδας αποθεµάτων σε µία δεδοµένη χρονική περίοδο,
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το κοινοτικό δίκαιο,

ιδ) «αλιευτική ικανότητα»: η χωρητικότητα ενός σκάφους σε µονά-
δες GT και η ισχύς του σε µονάδες kW, όπως ορίζεται στα
άρθρα 4 και 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του
Συµβουλίου (1). Για ορισµένους τύπους αλιευτικής δραστη-
ριότητας η αλιευτική ικανότητα µπορεί να καθορίζεται από το
Συµβούλιο, χρησιµοποιώντας για παράδειγµα τον αριθµό ή/και
το µέγεθος των αλιευτικών εργαλείων ενός σκάφους,

ιε) «έξοδος από το στόλο»: η διαγραφή ενός αλιευτικού σκάφους
από το µητρώο αλιευτικών σκαφών ενός κράτους µέλους, υπό
τον όρο ότι τηρείται η παράγραφος 1 του άρθρου 15,

ιστ) «είσοδος στο στόλο»: η καταχώρηση αλιευτικού σκάφους στο
µητρώο του αλιευτικού στόλου κράτους µέλους,

ιζ) «αλιευτική δυνατότητα»: ένα ποσοτικοποιηµένο νόµιµο
δικαίωµα αλίευσης,

ιη) «κοινοτικές αλιευτικές δυνατότητες»: οι αλιευτικές δυνατότητες
που διατίθενται στην Κοινότητα σε κοινοτικά ύδατα, συν το
σύνολο των κοινοτικών αλιευτικών δυνατοτήτων εκτός κοινο-
τικών υδάτων, µείον τις κοινοτικές αλιευτικές δυνατότητες που
κατανέµονται σε τρίτες χώρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 4

Είδη µέτρων

1. Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 1, το Συµβούλιο θεσπίζει κοινοτικά µέτρα τα οποία
διέπουν την πρόσβαση σε ύδατα και πόρους καθώς και όρους
βιώσιµης άσκησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

2. Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καταρτίζονται
λαµβάνοντας υπόψη διαθέσιµα επιστηµονικά, τεχνικά και οικονο-
µικά στοιχεία και ιδίως τις εκθέσεις που συντάσσονται από την
Επιστηµονική, Τεχνική και Οικονοµική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ)
που συγκροτείται δυνάµει του άρθρου 33 παράγραφος 1, καθώς
και τυχόν γνώµες των περιφερειακών γνωµοδοτικών συµβουλίων
που συγκροτούνται δυνάµει του άρθρου 31. Τα µέτρα αυτά µπο-
ρούν, ιδίως, να περιλαµβάνουν µέτρα για κάθε απόθεµα ή οµάδα

αποθεµάτων για τον περιορισµό της θνησιµότητας λόγω αλιείας και
της περιβαλλοντικής επίπτωσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων
µέσω:

α) της θέσπισης σχεδίων ανάκτησης δυνάµει του άρθρου 5,

β) της θέσπισης σχεδίων διαχείρισης δυνάµει του άρθρου 6,

γ) του καθορισµού στόχων για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των απο-
θεµάτων,

δ) του περιορισµού των αλιευµάτων,

ε) του καθορισµού του αριθµού και του τύπου των αλιευτικών
σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν,

στ) του περιορισµού της αλιευτικής προσπάθειας,

ζ) της θέσπισης τεχνικών µέτρων, τα οποία περιλαµβάνουν:
i) µέτρα σχετικά µε τη δοµή του αλιευτικού εργαλείου, τον

αριθµό και το µέγεθος του αλιευτικού εργαλείου επί του
σκάφους, τις µεθόδους χρήσης του και τη σύνθεση των
αλιευµάτων που µπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους
σε περίπτωση διεξαγωγής αλιευτικών δραστηριοτήτων µε
το εργαλείο αυτό·

ii) ζώνες ή/και χρονικές περιόδους κατά τις οποίες απαγο-
ρεύονται ή περιορίζονται οι αλιευτικές δραστηριότητες,
µεταξύ άλλων, και για την προστασία των τόπων αναπαρα-
γωγής και ανάπτυξης·

iii) ελάχιστο µέγεθος των ψαριών που µπορούν να διατηρού-
νται επί του σκάφους ή/και να εκφορτώνονται·

iv) ειδικά µέτρα για τη µείωση της επίπτωσης των αλιευτικών
δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήµατα και στα είδη
που δεν αποτελούν στόχο της αλιείας,

η) της θέσπισης κινήτρων, συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών
κινήτρων, για την προαγωγή περισσότερο επιλεκτικών µεθόδων
αλιείας, ή µεθόδων µε µικρές επιπτώσεις,

θ) της διεξαγωγής πιλοτικών σχεδίων για εναλλακτικές τεχνικές
διαχείρισης της αλιείας.

Άρθρο 5

Σχέδια ανάκτησης

1. Το Συµβούλιο θεσπίζει, κατά προτεραιότητα, σχέδια
ανάκτησης για αλιευτικές δραστηριότητες που εκµεταλλεύονται
αποθέµατα τα οποία βρίσκονται εκτός των ασφαλών βιολογικών
ορίων.

2. Στόχος των σχεδίων ανάκτησης είναι να διασφαλίζουν την
επάνοδο των αποθεµάτων σε ασφαλή βιολογικά όρια.

Περιλαµβάνουν σηµεία αναφοράς διατήρησης, όπως στόχους βάσει
των οποίων αξιολογείται η ανάκτηση των αποθεµάτων εντός
ασφαλών βιολογικών ορίων.

Οι στόχοι εκφράζονται σε:

α) µέγεθος πληθυσµού ή/και

β) µακροπρόθεσµη απόδοση της αλιείας ή/και

γ) ποσοστό θνησιµότητας λόγω αλιείας ή/και

δ) σταθερότητα των αλιευµάτων.

Τα σχέδια ανάκτησης µπορούν να περιλαµβάνουν στόχους σχετι-
κούς µε άλλους έµβιους υδρόβιους πόρους καθώς και στόχους για
τη διατήρηση ή τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των
θαλάσσιων οικοσυστηµάτων.
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Στις περιπτώσεις που τίθενται περισσότεροι από έναν στόχοι, τα
σχέδια ανάκτησης προσδιορίζουν τον βαθµό προτεραιότητας κάθε
στόχου.

3. Tα σχέδια ανάκτησης καταρτίζονται βάσει της προληπτικής
προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και λαµβάνουν υπόψη τα
οριακά σηµεία αναφοράς που συνιστώνται από τους αρµόδιους
επιστηµονικούς φορείς. ∆ιασφαλίζουν τη βιώσιµη εκµετάλλευση
των αποθεµάτων, καθώς και το γεγονός ότι οι συνέπειες των αλιευ-
τικών δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήµατα παραµένουν
σε διατηρήσιµα επίπεδα.

Μπορούν να καλύπτουν είτε την αλιεία µεµονωµένων αποθεµάτων
είτε την αλιεία που εκµεταλλεύεται διάφορα αποθέµατα, και λαµβά-
νουν δεόντως υπόψη την αλληλεπίδραση µεταξύ αποθεµάτων και
αλιείας.

Τα σχέδια ανάκτησης είναι πολυετή και αναφέρουν το αναµενόµενο
χρονικό πλαίσιο για την επίτευξη των τιθέµενων στόχων.

4. Σχέδια ανάκτησης µπορούν να περιλαµβάνουν οποιοδήποτε
µέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία γ)
έως η), καθώς και κανόνες αλίευσης οι οποίοι συνίστανται σε προ-
καθορισµένη δέσµη βιολογικών παραµέτρων που διέπουν τα όρια
αλιευµάτων.

Tα σχέδια ανάκτησης περιλαµβάνουν περιορισµούς της αλιευτικής
προσπάθειας εκτός αν αυτό δεν είναι αναγκαίο προς επίτευξη του
στόχου του σχεδίου. Τα µέτρα που περιλαµβάνονται στα σχέδια
ανάκτησης είναι αναλογικά προς τους στόχους και το αναµενόµενο
χρονικό πλαίσιο, και αποφασίζονται από το Συµβούλιο λαµβάνον-
τας υπόψη:

α) την κατάσταση διατήρησης του ή των αποθεµάτων,

β) τα βιολογικά χαρακτηριστικά του ή των αποθεµάτων,

γ) τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών περιοχών στις οποίες
αλιεύονται τα αποθέµατα,

δ) τον οικονοµικό αντίκτυπο των µέτρων στα συγκεκριµένα αλιεύ-
µατα.

5. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την αποτελεσµατικότητα
των σχεδίων ανάκτησης όσον αφορά την επίτευξη των στόχων.

Άρθρο 6

Σχέδια διαχείρισης

1. Το Συµβούλιο θεσπίζει σχέδια διαχείρισης εφόσον αυτό απαι-
τείται για τη διατήρηση των αποθεµάτων εντός ασφαλών βιολο-
γικών ορίων, για αλιευτικές δραστηριότητες που εκµεταλλεύονται
αποθέµατα τα οποία βρίσκονται στα ασφαλή βιολογικά όρια ή
εντός αυτών.

2. Τα σχέδια διαχείρισης περιλαµβάνουν σηµεία αναφοράς
διατήρησης όπως στόχους βάσει των οποίων αξιολογείται η
διατήρηση των αποθεµάτων εντός των ορίων αυτών. Εφαρµόζεται
το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ).

Τα σχέδια διαχείρισης µπορούν να περιλαµβάνουν στόχους σχετι-
κούς µε άλλους έµβιους υδρόβιους πόρους καθώς και στόχους για
τη διατήρηση ή τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των
θαλάσσιων οικοσυστηµάτων.

Στις περιπτώσεις που τίθενται περισσότεροι από έναν στόχοι, τα
σχέδια ανάκτησης προσδιορίζουν τον βαθµό προτεραιότητας των
στόχων αυτών.

3. Tα σχέδια διαχείρισης καταρτίζονται βάσει της προληπτικής
προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και λαµβάνουν υπόψη τα
οριακά σηµεία αναφοράς που συνιστώνται από τους αρµόδιους
επιστηµονικούς φορείς. ∆ιασφαλίζουν τη βιώσιµη εκµετάλλευση
των αποθεµάτων και την παραµονή των συνεπειών των αλιευτικών
δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήµατα σε διατηρήσιµα
επίπεδα.

Μπορούν να καλύπτουν είτε την αλιεία µεµονωµένων αποθεµάτων
είτε την αλιεία που εκµεταλλεύεται διάφορα αποθέµατα, και λαµβά-
νουν δεόντως υπόψη την αλληλεπίδραση µεταξύ αποθεµάτων και
αλιείας.

Τα σχέδια ανάκτησης είναι πολυετή και αναφέρουν το αναµενόµενο
χρονικό πλαίσιο για την επίτευξη των τιθέµενων στόχων.

4. Tα σχέδια διαχείρισης µπορούν να περιλαµβάνουν οποιοδή-
ποτε µέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία
δ) έως θ), καθώς και κανόνες αλίευσης οι οποίοι συνίστανται σε
προκαθορισµένη δέσµη βιολογικών παραµέτρων που διέπουν τα
όρια αλιευµάτων.

Tα µέτρα που πρέπει να περιλαµβάνονται στα σχέδια διαχείρισης
είναι αναλογικά προς τους στόχους και το αναµενόµενο χρονικό
πλαίσιο, και αποφασίζονται από το Συµβούλιο λαµβάνοντας
υπόψη:

α) την κατάσταση διατήρησης του ή των αποθεµάτων,

β) τα βιολογικά χαρακτηριστικά του ή των αποθεµάτων,

γ) τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών περιοχών στις οποίες
αλιεύονται τα αποθέµατα και

δ) τον οικονοµικό αντίκτυπο των µέτρων στα συγκεκριµένα αλιεύ-
µατα.

5. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την αποτελεσµατικότητα
των σχεδίων διαχείρισης όσον αφορά την επίτευξη των στόχων.

Άρθρο 7

Επείγοντα µέτρα της Επιτροπής

1. Εάν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη διατήρηση των
έµβιων υδρόβιων πόρων ή για το θαλάσσιο οικοσύστηµα που προ-
καλείται από αλιευτικές δραστηριότητες, και απαιτεί άµεσες ενέρ-
γειες, η Επιτροπή, κατόπιν τεκµηριωµένης αίτησης ενός κράτους
µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, µπορεί να αποφασίζει τη λήψη
επειγόντων µέτρων, η διάρκεια των οποίων δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη των 6 µηνών. Η Επιτροπή µπορεί να λάβει νέα από-
φαση να επεκτείνει τα επείγοντα µέτρα για 6 µήνες το πολύ.

2. Tο κράτος µέλος κοινοποιεί την αίτηση ταυτόχρονα στην
Επιτροπή, στα άλλα κράτη µέλη και στα οικεία περιφερειακά γνωµο-
δοτικά συµβούλια. Τα συµβούλια αυτά µπορούν να υποβάλλουν τα
γραπτά σχόλιά τους στην Επιτροπή εντός πέντε εργάσιµων ηµερών
από την παραλαβή της αίτησης.

Η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών
από την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Tα επείγοντα µέτρα έχουν άµεση ισχύ. Κοινοποιούνται στα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα.
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4. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µπορούν να παραπέµψουν την
απόφαση της Επιτροπής στο Συµβούλιο εντός δέκα εργάσιµων
ηµερών από την παραλαβή της κοινοποίησης.

5. Το Συµβούλιο, ενεργώντας µε ειδική πλειοψηφία, µπορεί να
λάβει διαφορετική απόφαση εντός ενός µηνός από την παραποµπή.

Άρθρο 8

Επείγοντα µέτρα κράτους µέλους

1. Εάν υπάρχει ένδειξη σοβαρής και απρόβλεπτης απειλής για τη
διατήρηση των έµβιων υδρόβιων πόρων ή για το θαλάσσιο
οικοσύστηµα, η οποία προκαλείται από αλιευτικές δραστηριότητες,
σε ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κράτους
µέλους, και σε περίπτωση που οποιαδήποτε αδικαιολόγητη
καθυστέρηση θα µπορούσε να προκαλέσει ζηµίες οι οποίες θα ήταν
δύσκολο να αποκατασταθούν, το εν λόγω κράτος µέλος µπορεί να
λαµβάνει επείγοντα µέτρα, η διάρκεια των οποίων δεν µπορεί να
είναι µεγαλύτερη των τριών µηνών.

2. Τα κράτη µέλη που προτίθενται να λάβουν επείγοντα µέτρα
κοινοποιούν την πρόθεσή τους στην Επιτροπή, τα άλλα κράτη µέλη
και τα οικεία περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια διαβιβάζοντας
σχέδιο των µέτρων αυτών µαζί µε επεξηγηµατικό σηµείωµα, πριν
από την έγκρισή τους.

3. Tα κράτη µέλη και τα οικεία περιφερειακά γνωµοδοτικά συµ-
βούλια µπορούν να υποβάλλουν εγγράφως τα σχόλιά τους στην
Επιτροπή εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της
κοινοποίησης. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει, καταργεί ή τροποποιεί το
µέτρο εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της
κοινοποίησης.

4. Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στα ενδιαφερόµενα
κράτη µέλη και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων.

5. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µπορούν να παραπέµψουν την
απόφαση της Επιτροπής στο Συµβούλιο εντός δέκα εργάσιµων
ηµερών από την παραλαβή της κοινοποίησης.

6. Το Συµβούλιο, ενεργώντας µε ειδική πλειοψηφία, µπορεί να
λάβει διαφορετική απόφαση εντός ενός µηνός από την παραποµπή.

Άρθρο 9

Μέτρα των κρατών µελών εντός της ζώνης των 12 ναυτικών
µιλίων

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν µέτρα, τα οποία δεν
εισάγουν διακρίσεις, για τη διατήρηση και τη διαχείριση αλιευτικών
πόρων και για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της αλιείας στη
διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων εντός 12 ναυτικών
µιλίων από τις γραµµές βάσης τους υπό τον όρο ότι η Κοινότητα
δεν έχει λάβει µέτρα διατήρησης και διαχείρισης ειδικά για την
περιοχή αυτήν. Τα µέτρα των κρατών µελών πρέπει να είναι συµ-
βατά προς τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 2 και να µην
είναι λιγότερο αυστηρά από εκείνα που προβλέπονται από την
υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία.

Στην περίπτωση που τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη ενδέ-
χεται να επηρεάζουν σκάφη άλλου κράτους µέλους, τα µέτρα αυτά
θεσπίζονται µόνον κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή, τα

κράτη µέλη και τα οικεία περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια
σχετικά µε σχέδιο των µέτρων συνοδευόµενο από επεξηγηµατικό
σηµείωµα.

2. Τα µέτρα που εφαρµόζονται σε αλιευτικά σκάφη άλλων
κρατών µελών υπόκεινται στις διαδικασίες που καθορίζονται στο
άρθρο 8 παράγραφοι 3 έως 6.

Άρθρο 10

Μέτρα των κρατών µελών που εφαρµόζονται αποκλειστικά σε
αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους

Τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν µέτρα για τη διατήρηση και
τη διαχείριση αποθεµάτων σε ύδατα τα οποία τελούν υπό την
κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους υπό τον όρο ότι:

α) εφαρµόζονται αποκλειστικά στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη
σηµαία του συγκεκριµένου κράτους µέλους τα οποία είναι νηο-
λογηµένα στην Κοινότητα ή, για πρόσωπα εγκατεστηµένα στο
συγκεκριµένο κράτος µέλος, σε αλιευτικές δραστηριότητες µη
εκτελούµενες από αλιευτικό σκάφος και

β) είναι συµβατά προς τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο
2 παράγραφος 1 και δεν είναι λιγότερο αυστηρά από εκείνα που
προβλέπονται από την υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 11

Αναπροσαρµογή της αλιευτικής ικανότητας

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε εφαρµογή µέτρα αναπροσαρµογής
της αλιευτικής ικανότητας για τους στόλους τους προκειµένου να
επιτύχουν σταθερή και διαρκή ισορροπία µεταξύ της εν λόγω αλιευ-
τικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων τους.

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την µη υπέρβαση των επιπέδων
αναφοράς, εκφραζόµενων σε µονάδες GT και kW, για την αλιευ-
τική ικανότητα του στόλου που αναφέρεται στο άρθρο 12 και στην
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

3. ∆εν επιτρέπεται καµία έξοδος από το στόλο µε την χορήγηση
δηµόσιας ενίσχυσης, εκτός εάν προηγείται απόσυρση της γενικής
άδειας αλιείας που καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3690/
93 του Συµβουλίου (1) και, στην περίπτωση που προβλέπεται, των
ειδικών αδειών αλιείας που καθορίζονται στους σχετικούς κανονι-
σµούς. Η αλιευτική ικανότητα που αντιστοιχεί στη σχετική γενική
άδεια αλιείας, και, κατά περίπτωση, στις σχετικές ειδικές άδειες
αλιείας, δεν µπορεί να αντικατασταθεί.

4. Στην περίπτωση χορήγησης δηµόσιας ενίσχυσης για από-
συρση αλιευτικής ικανότητας που υπερβαίνει τη µείωση της ικα-
νότητας που είναι αναγκαία προκειµένου να τηρηθούν τα επίπεδα
αναφοράς δυνάµει του άρθρου 12 παράγραφος 1, ο όγκος της
αποσυρόµενης αλιευτικής ικανότητας αφαιρείται αυτόµατα από τα
επίπεδα αναφοράς. Τα προκύπτοντα επίπεδα αναφοράς καθίστανται
νέα επίπεδα αναφοράς.
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5. Στα αλιευτικά σκάφη ηλικίας 5 ετών και άνω, ο εκσυγχρονι-
σµός στο κατάστρωµα για τη βελτίωση της ασφάλειας επί του
σκάφους, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας
των προϊόντων µπορεί να αυξήσει τη χωρητικότητα του σκάφους,
υπό τον όρο ότι ο εκσυγχρονισµός αυτός δεν αυξάνει τη δυνα-
τότητα του σκάφους για αλίευση ιχθύων. Τα επίπεδα αναφοράς
βάσει του παρόντος άρθρου και του άρθρου 12 προσαρµόζονται
αναλόγως. Η αντιστοιχούσα χωρητικότητα δεν χρειάζεται να λαµβά-
νεται υπόψη για τον καθορισµό της ισορροπίας εισόδων και εξόδων
εκ µέρους των κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 13.

Λεπτοµερείς κανόνες και όροι για τα µέτρα αυτά µπορούν να θεσπί-
ζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2.

Άρθρο 12

Επίπεδα αναφοράς για τους αλιευτικούς στόλους

1. Η Επιτροπή καθορίζει µε τη διαδικασία του άρθρου 30
παράγραφος 2, για κάθε κράτος µέλος επίπεδα αναφοράς, εκφραζό-
µενα σε µονάδες GT και kW, για τη συνολική αλιευτική ικανότητα
των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σηµαία αυτού
του κράτους µέλους.

Τα επίπεδα αναφοράς είναι το άθροισµα των στόχων του Πολυε-
τούς Προγράµµατος Προσανατολισµού 1997-2002 για κάθε
τµήµα του στόλου που καθορίστηκαν για την 31η ∆εκεµβρίου
2002 µε την απόφαση 97/413/EΚ του Συµβουλίου (1).

2. Οι κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου µπορούν να
θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος
2.

Άρθρο 13

Είσοδος/έξοδος και µείωση της συνολικής χωρητικότητας

1. Tα κράτη µέλη διαχειρίζονται τις εισόδους και τις εξόδους
από το στόλο κατά τρόπον ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2003:

α) η είσοδος νέας χωρητικότητας στο στόλο, άνευ κρατικής ενίσ-
χυσης, να αντισταθµίζεται από την πρότερη άνευ κρατικής ενίσ-
χυσης απόσυρση τουλάχιστον ίσης χωρητικότητας,

β) η είσοδος νέας χωρητικότητας στο στόλο, µε κρατική ενίσχυση
χορηγούµενη µετά την 1η Ιανουαρίου 2003, αντισταθµίζεται
από την πρότερη άνευ κρατικής ενίσχυσης απόσυρση:

i) τουλάχιστον της ίδιας χωρητικότητας, για την είσοδο νέων
σκαφών 100 GT το πολύ, ή

ii) της χωρητικότητας αυτής επί 1,35 τουλάχιστον, για την
είσοδο νέων σκαφών άνω των 100 GT.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004,
κάθε κράτος µέλος που επιλέγει να προβεί σε νέα ανάληψη υπο-
χρέωσης για δηµόσια ενίσχυση για ανανέωση στόλου µετά τις 31
∆εκεµβρίου 2002 πρέπει να επιτύχει µείωση της συνολικής χωρητι-
κότητας του στόλου του κατά 3 % για ολόκληρη την περίοδο σε
σχέση µε τα επίπεδα αναφοράς του άρθρου 12.

3. Οι κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου µπορούν να
θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος
2.

Άρθρο 14

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή υποβάλλει σύνοψη των αποτελεσµά-
των των προσπαθειών των κρατών µελών για την επίτευξη βιώσιµης
ισορροπίας µεταξύ αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικών δυνατοτή-
των. Η σύνοψη αυτή βασίζεται στην ετήσια έκθεση που αποστέλλει
κάθε κράτος µέλος στην Επιτροπή το αργότερο στις 30 Απριλίου
του επόµενου έτους.

Η σύνοψη της Επιτροπής, στην οποία επισυνάπτονται οι εκθέσεις
των κρατών µελών, διαβιβάζεται, πριν από το τέλος του έτους, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο συνοδευόµενη από τις
γνωµοδοτήσεις της ΕΤΟΕΑ και της επιτροπής αλιείας και υδατο-
καλλιέργειας του άρθρου 30 παράγραφος 1.

2. Κανόνες εφαρµογής για τις ανταλλαγές αυτές µπορούν να
θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος
2.

Άρθρο 15

Μητρώα αλιευτικών σκαφών

1. Κάθε κράτος µέλος τηρεί µητρώο των κοινοτικών αλιευτικών
σκαφών που φέρουν τη σηµαία του, το οποίο περιλαµβάνει τις
ελάχιστες πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τη
δραστηριότητα των σκαφών, που είναι απαραίτητες για τη διαχεί-
ριση των µέτρων που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο.

2. Κάθε κράτος µέλος θέτει στη διάθεση της Επιτροπής τις
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει κοινοτικό µητρώο αλιευτικών σκαφών το
οποίο περιέχει τις πληροφορίες τις οποίες λαµβάνει δυνάµει της
παραγράφου 2 και το θέτει στη διάθεση των κρατών µελών. Το
µητρώο αυτό τηρεί τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά µε την προ-
στασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι
διαδικασίες για τη διαβίβασή τους που αναφέρονται στις παραγρά-
φους 2 και 3 είναι δυνατό να καθορίζονται µε τη διαδικασία του
άρθρου 30 παράγραφος 2.

Άρθρο 16

Προϋποθέσεις της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής και
µείωση της αλιευτικής προσπάθειας

1. Χρηµατοδοτική συνδροµή δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2792/1999 του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999, για
καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων και ρυθµίσεων σχετικά µε την
κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τοµέα της αλιείας (2), µε την
εξαίρεση των κεφαλαίων για την διάλυση αλιευτικών σκαφών,
µπορεί να χορηγηθεί µόνο στο βαθµό που ένα κράτος µέλος έχει
συµµορφωθεί προς τα άρθρα 11, 13 και 15 του παρόντος κανονι-
σµού και έχει παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάµει
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του Συµβουλίου και του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 366/2001 της Επιτροπής (3).
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Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή, αφού δώσει στο ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος τη δυνατότητα να διατυπώσει τις απόψεις του και σε
αναλογία προς το βαθµό της µη συµµόρφωσης, αναστέλλει την κοι-
νοτική χρηµατοδοτική συνδροµή δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2792/1999 για το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος.

2. Εάν, βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών, η Επιτροπή κρίνει
ότι η αλιευτική ικανότητα του στόλου ενός κράτους µέλους υπερ-
βαίνει το όριο που απορρέει από τα άρθρα 11, 13 και 15, το κοι-
νοποιεί στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος. Το εν λόγω κράτος µέλος
µειώνει αµέσως την αλιευτική του προσπάθεια στο επίπεδο που θα
βρισκόταν εάν είχαν τηρηθεί τα άρθρα 11, 13 και 15, χωρίς να
θίγονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα αυτά. Το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος διαβιβάζει το πρόγραµµα µείωσης
στην Επιτροπή για εξακρίβωση, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 30 παράγραφος 2, είτε η µείωση ισούται προς την υπέρ-
βαση της ικανότητας είτε όχι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ Υ∆ΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥΣ

Άρθρο 17

Γενικοί κανόνες

1. Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη διαθέτουν ισότιµη πρόσβαση
σε ύδατα και πόρους σε όλα τα κοινοτικά ύδατα εκτός εκείνων που
αναφέρονται στην παράγραφο 2, µε την επιφύλαξη των µέτρων που
εκδίδονται δυνάµει του κεφαλαίου II.

2. Σε ύδατα µέχρι 12 ναυτικά µίλια από τις γραµµές βάσης, τα
οποία τελούν υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία τους, τα κράτη
µέλη εξουσιοδοτούνται, από την 1η Ιανουαρίου 2003 µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2012, να περιορίζουν την αλιεία σε αλιευτικά σκάφη
τα οποία αλιεύουν παραδοσιακά στα ύδατα αυτά από λιµένες παρα-
κείµενων ακτών, µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων για κοινοτικά
αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σηµαία άλλων κρατών µελών στο
πλαίσιο υφιστάµενων σχέσεων γειτονίας µεταξύ κρατών µελών και
των ρυθµίσεων που προβλέπονται στο παράρτηµα I, που καθορί-
ζουν για κάθε κράτος µέλος τις γεωγραφικές ζώνες εντός των
παράκτιων ζωνών άλλων κρατών µελών στις οποίες ασκούνται
αλιευτικές δραστηριότητες καθώς και τα είδη τα οποία αφορούν.

Πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2011, η Επιτροπή θα υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τις
ρυθµίσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο. Το Συµ-
βούλιο θα αποφασίσει πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 για τις
διατάξεις που θα ακολουθήσουν τις προαναφερόµενες ρυθµίσεις.

Άρθρο 18

Shetland Box

1. Για είδη ιδιαίτερης σηµασίας, στην περιοχή που καθορίζεται
στο παράρτηµα II, τα οποία είναι βιολογικώς ευπαθή λόγω των
χαρακτηριστικών εκµετάλλευσής τους, η αλιευτική δραστηριότητα

των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών µήκους µεταξύ των καθέτων 26
µέτρων το πολύ, τα οποία αλιεύουν βενθοπελαγικά είδη, εκτός από
το σύκο της Νορβηγίας και το προσφυγάκι, διέπονται από σύστηµα
προηγούµενης άδειας σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται
στον παρόντα κανονισµό και, ιδίως, στο παράρτηµα II.

2. Λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής και διαδικασίες για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου 1 είναι δυνατόν να θεσπίζο-
νται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2.

Άρθρο 19

Επανεξέταση των κανόνων πρόσβασης

1. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τους
κανόνες που αφορούν την πρόσβαση σε ύδατα και πόρους, οι
οποίοι προβλέπονται στην κοινοτική νοµοθεσία, εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, και στην οποία αξιολο-
γείται η αιτιολόγηση των κανόνων αυτών από την άποψη των στό-
χων διατήρησης και βιώσιµης εκµετάλλευσης.

2. Βάσει της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και
έχοντας υπόψη την αρχή που καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγρα-
φος 1, το Συµβούλιο αποφασίζει, πριν τις 31 ∆εκεµβρίου 2004,
για τυχόν απαιτούµενες προσαρµογές των κανόνων αυτών.

Άρθρο 20

Κατανοµή αλιευτικών δυνατοτήτων

1. Το Συµβούλιο, µε ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της
Επιτροπής, αποφασίζει τα όρια των αλιευµάτων ή/και της αλιευ-
τικής προσπάθειας και την κατανοµή των αλιευτικών δυνατοτήτων
µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και τους όρους που διέπουν τα
όρια αυτά. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα κατανεµηθούν µεταξύ των
κρατών µελών κατά τρόπο διασφαλίζονται σε κάθε κράτος µέλος
σχετική σταθερότητα αλιευτικών δραστηριοτήτων για κάθε απόθεµα
αλιείας.

2. Όταν η Κοινότητα καθορίζει νέες αλιευτικές δυνατότητες, το
Συµβούλιο αποφασίζει την κατανοµή των δυνατοτήτων αυτών
λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντα κάθε κράτους µέλους.

3. Κάθε κράτος µέλος αποφασίζει, για τα σκάφη που φέρουν τη
σηµαία του, τη µέθοδο κατανοµής των αλιευτικών δυνατοτήτων
που έχουν διατεθεί στο εν λόγω κράτος µέλος σύµφωνα µε το κοι-
νοτικό δίκαιο, ενηµερώνει δε την Επιτροπή σχετικά µε την επιλε-
γείσα µέθοδο κατανοµής.

4. Το Συµβούλιο καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες που
διατίθεται σε τρίτες χώρες στα κοινοτικά ύδατα, και κατανέµει τις
δυνατότητες αυτές σε κάθε τρίτη χώρα.

5. Τα κράτη µέλη δύνανται, µετά από προηγούµενη ενηµέρωση
της Επιτροπής, να ανταλλάσσουν το σύνολο ή µέρος των αλιευ-
τικών δυνατοτήτων που τους έχουν κατανεµηθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 21

Στόχοι

Με το κοινοτικό σύστηµα ελέγχου και εφαρµογής ελέγχονται η
πρόσβαση σε ύδατα και πόρους και η άσκηση των δραστηριοτήτων
που καθορίζονται στο άρθρο 1, και επιβάλλεται η τήρηση των
κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Άρθρο 22

Όροι πρόσβασης σε ύδατα και πόρους και όροι εµπορίας
αλιευτικών προϊόντων

1. Η άσκηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευ-
τικής Πολιτικής απαγορεύεται εάν δεν τηρούνται οι κάτωθι απαι-
τήσεις:

α) τα αλιευτικά σκάφη πρέπει να φέρουν τη γενική τους άδεια
αλιείας και, εφόσον προβλέπεται, τις ειδικές τους άδειες αλιείας·

β) τα αλιευτικά σκάφη πρέπει να διαθέτουν λειτουργικό σύστηµα,
το οποίο να επιτρέπει την ανίχνευση και αναγνώρισή τους από
συστήµατα τηλεπαρακολούθησης. Η απαίτηση αυτή ισχύει για
σκάφη συνολικού µήκους άνω των 18 µέτρων από την 1η
Ιανουαρίου 2004 και για σκάφη συνολικού µήκους άνω των 15
µέτρων από την 1η Ιανουαρίου 2005·

γ) ο πλοίαρχος πρέπει να καταχωρεί και να διαβιβάζει, χωρίς αδι-
καιολόγητη καθυστέρηση, πληροφορίες σχετικά µε τις αλιευ-
τικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των εκφορτώσεων
και µεταφορτώσεων. Αντίγραφα των καταχωρήσεων τίθενται στη
διάθεση των αρχών. Το 2004, το Συµβούλιο θα αποφασίσει για
την υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης των εν λόγω κατα-
χωρήσεων. Προκειµένου να γίνει εκτίµηση της τεχνολογίας που
θα χρησιµοποιηθεί, τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε την Επι-
τροπή, θα πρέπει να διεξαγάγουν πιλοτικές µελέτες πριν από την
1η Ιουνίου 2004·

δ) ο πλοίαρχος πρέπει να δέχεται επιθεωρητές επί του σκάφους και
να συνεργάζεται µε αυτούς· στην περίπτωση που εφαρµόζεται
σύστηµα παρατηρητών, ο πλοίαρχος πρέπει επίσης να δέχεται
παρατηρητές επί του σκάφους και να συνεργάζεται µε αυτούς·

ε) ο πλοίαρχος πρέπει να τηρεί τους όρους και περιορισµούς όσον
αφορά τις εκφορτώσεις, τις µεταφορτώσεις, τις κοινές αλιευτικές
δραστηριότητες, τα αλιευτικά εργαλεία, τα δίχτυα και τη
σήµανση και τα αναγνωριστικά σήµατα των σκαφών.

2. Η εµπορία αλιευτικών προϊόντων υπόκειται στις ακόλουθες
απαιτήσεις:

α) τα αλιευτικά προϊόντα πωλούνται αποκλειστικά από το αλιευ-
τικό σκάφος σε εγκεκριµένους αγοραστές ή σε εγκεκριµένες
ιχθυόσκαλες·

β) ο αγοραστής αλιευτικών προϊόντων από αλιευτικό σκάφος σε
πρώτη πώληση είναι εγκεκριµένος από τις αρχές·

γ) ο αγοραστής αλιευτικών προϊόντων σε πρώτη πώληση υποβάλει
τιµολόγια ή δελτία πωλήσεων στις αρχές, εκτός εάν η πώληση
λαµβάνει χώρα σε εγκεκριµένη ιχθυόσκαλα η οποία υποχρεού-
ται να υποβάλλει τιµολόγια ή δελτία πωλήσεων στις αρχές·

δ) όλα τα αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται ή εισάγονται
στην Κοινότητα, για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί στις αρχές
τιµολόγια ή δελτία πωλήσεων, και τα οποία µεταφέρονται σε
τόπο εκτός του τόπου εκφόρτωσης ή εισαγωγής πρέπει να
συνοδεύονται µέχρι την πραγµατοποίηση της πρώτης πώλησης
από έγγραφο που συντάσσεται από τον µεταφορέα·

ε) τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για εγκαταστάσεις ή οχήµατα
µεταφοράς, δέχονται την επίσκεψη επιθεωρητών και συνεργά-
ζονται µε αυτούς·

στ) στην περίπτωση καθορισµού ελάχιστου µεγέθους για ένα συ-
γκεκριµένο είδος, οι εµπορευόµενοι που είναι υπεύθυνοι για
την πώληση, αποθήκευση ή µεταφορά, πρέπει να µπορούν να
αποδεικνύουν τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων.

Ο αγοραστής προϊόντων τα οποία εν συνεχεία δεν διατίθενται στην
αγορά αλλά χρησιµοποιούνται µόνο για ιδιωτική κατανάλωση
απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.

3. Για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, µπορούν να
θεσπίζονται λεπτοµερείς κανόνες µε τη διαδικασία του άρθρου 30
παράγραφος 2.

Οι κανόνες αυτοί µπορούν να καλύπτουν, ιδίως, τις υποχρεώσεις
τεκµηρίωσης, καταχώρησης, υποβολής εκθέσεων και ενηµέρωσης
των κρατών µελών, των πλοιάρχων και άλλων νοµικών και φυσικών
προσώπων που ασχολούνται µε δραστηριότητες που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του άρθρου 1.

Οι κανόνες µπορούν επίσης να προβλέπουν απαλλαγές από τις
υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2, στην περίπτωση που δικαιο-
λογούνται από την αµελητέα επίπτωση επί των έµβιων υδρόβιων
πόρων ή το δυσανάλογο βάρος που δηµιουργούν οι υποχρεώσεις
σε σύγκριση προς την οικονοµική σηµασία της δραστηριότητας.

Άρθρο 23

Ευθύνες των κρατών µελών

1. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το κοινοτικό
δίκαιο, τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν την εκτέλεση ουσια-
στικού ελέγχου, επιθεώρησης και εφαρµογής των κανόνων της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

2. Τα κράτη µέλη ελέγχουν τις δραστηριότητες που διενεργού-
νται στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στο έδαφός τους
ή στα ύδατα που υπόκεινται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους.
Ελέγχουν επίσης την πρόσβαση σε ύδατα και πόρους καθώς και τις
αλιευτικές δραστηριότητες εκτός των κοινοτικών υδάτων από κοινο-
τικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους καθώς και, µε
την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους της σηµαίας,
των υπηκόων τους. Είναι υπεύθυνα για την τοποθέτηση
παρατηρητών επί αλιευτικών σκαφών και για τη λήψη κατάλληλων
αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της απαγόρευσης των αλιευ-
τικών δραστηριοτήτων.
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3. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα µέτρα, κατανέµουν τους οικονο-
µικούς και ανθρώπινους πόρους και συγκροτούν τη διοικητική και
τεχνική δοµή που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση ουσιαστικού
ελέγχου, επιθεώρησης και εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένων των
δορυφορικών συστηµάτων παρακολούθησης. Το Συµβούλιο θα
αποφασίσει το 2004 όσον αφορά την υποχρέωση σύστασης µέσων
τηλεπαρακολούθησης. Προκειµένου να γίνει εκτίµηση της τεχνολο-
γίας που θα χρησιµοποιηθεί, τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε την
Επιτροπή, θα πρέπει να διεξαγάγουν πιλοτικές µελέτες πριν από την
1η Ιουνίου 2004. Σε κάθε κράτος µέλος, µία ενιαία αρχή πρέπει να
είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και την επαλήθευση πληροφοριών
σχετικά µε τις αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και για την υπο-
βολή εκθέσεων και τη συνεργασία µε την Επιτροπή.

4. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένα κράτος µέλος υπερέβη
τις αλιευτικές δυνατότητες που του χορηγήθηκαν, επιβάλλει µειώ-
σεις στις µελλοντικές αλιευτικές δυνατότητες αυτού του κράτους
µέλους.

Εάν άµεσο αποτέλεσµα της υπέρβασης, από ένα κράτος µέλος, των
αλιευτικών δυνατοτήτων που του χορηγήθηκαν είναι η αδυναµία
άλλου κράτους µέλους να εξαντλήσει τις δικές του αλιευτικές δυνα-
τότητες, τότε είναι δυνατό να χορηγηθούν στο δεύτερο κράτος
µέλος αλιευτικές δυνατότητες ισότιµες προς τις µειώσεις που
προβλέπει το πρώτο εδάφιο. Η ανακατανοµή αυτή αποφασίζεται
λαµβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον για τη διατήρηση των πόρων,
καθώς και το ενδιαφέρον για την αποζηµίωση, και των δύο ενδιαφε-
ροµένων κρατών.

Οι αποφάσεις λαµβάνονται από την Επιτροπή µε τη διαδικασία του
άρθρου 30 παράγραφος 2.

5. Κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου µπορούν να θεσπί-
ζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2, συµπερι-
λαµβανοµένου του καθορισµού, από τα κράτη µέλη, της αρχής που
αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και των
κανόνων για την αποστολή παρατηρητών, τις αρµοδιότητές τους,
τα καθήκοντά τους και το κόστος τους.

Άρθρο 24

Επιθεώρηση και εφαρµογή

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα επιθεώρησης και εφαρµογής
που απαιτούνται για να διασφαλίσουν συµµόρφωση προς τους
κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στο έδαφός τους ή στα
ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους.
Λαµβάνουν επίσης µέτρα εφαρµογής σχετικά µε αλιευτικές δραστη-
ριότητες εκτός κοινοτικών υδάτων των κοινοτικών αλιευτικών
σκαφών που φέρουν τη σηµαία τους καθώς και των υπηκόων τους.

Τα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνουν:

α) δειγµατοληπτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις αλιευτικών
σκαφών, εγκαταστάσεων επιχειρήσεων και άλλων φορέων οι
οποίοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής·

β) παρατηρήσεις αλιευτικών σκαφών·

γ) διερεύνηση, νοµική δίωξη παραβάσεων και κυρώσεις σύµφωνα
µε το άρθρο 25·

δ) προληπτικά µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 25 παράγραφος 5·

ε) µέτρα για να εµποδίζουν τους υπηκόους τους να εκτελούν
αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες δεν τηρούν τα εφαρµοστέα
µέτρα διατήρησης και διαχείρισης, µε την επιφύλαξη της πρω-
ταρχικής ευθύνης του κράτους της σηµαίας.

Τα λαµβανόµενα µέτρα πρέπει να τεκµηριώνονται δεόντως. Τα
µέτρα αυτά πρέπει να είναι ουσιαστικά, αποτρεπτικά και ανάλογου
επιπέδου προς την παράβαση.

Κανόνες εφαρµογής, περιλαµβανοµένων των κριτηρίων συγκριτικής
αξιολόγησης, για το παρόν άρθρο µπορούν να θεσπίζονται µε τη
διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 3.

Άρθρο 25

∆ίωξη παραβάσεων

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τη λήψη κατάλληλων µέτρων,
συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών µέτρων ή ποινικών διαδικα-
σιών σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιό τους, κατά των υπεύθυνων
φυσικών ή νοµικών προσώπων στην περίπτωση µη τήρησης των
κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

2. Οι διαδικασίες που κινούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1,
πρέπει, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, να
στερούν ουσιαστικά τους υπευθύνους από το οικονοµικό όφελος
των παραβάσεων και να παράγουν αποτελέσµατα ανάλογα προς τη
σοβαρότητα των παραβάσεων αυτών, αποθαρρύνοντας όντως
περαιτέρω παραβάσεις παρόµοιου τύπου.

3. Οι κυρώσεις που απορρέουν από τις διαδικασίες που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 2, µπορούν να περιλαµβάνουν, ιδίως,
ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης:

α) πρόστιµα,

β) κατάσχεση των απαγορευµένων αλιευτικών εργαλείων και
αλιευµάτων,

γ) κατάσχεση του σκάφους,

δ) προσωρινή ακινητοποίηση του σκάφους,

ε) αναστολή της άδειας,

στ) αφαίρεση της άδειας.

4. Ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2 και 3, το Συµβούλιο καταρτίζει, βάσει του κατα-
λόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 3, κατάλογο µέτρων που
πρέπει να εφαρµόζουν τα κράτη µέλη στην περίπτωση σοβαρών
παραβάσεων όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1447/
1999. Ο κατάλογος αυτός δεν επηρεάζει την επιλογή των κρατών
µελών να εφαρµόσουν αυτά τα µέτρα µέσω διοικητικών µέτρων ή
ποινικών διαδικασιών σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιό τους, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 1.

5. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν άµεσα µέτρα για την παρεµπόδιση
των δραστηριοτήτων των σκαφών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
τα οποία συλλαµβάνονται επ' αυτοφώρω να διαπράττουν σοβαρή
παράβαση, όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1447/1999.

Άρθρο 26

Αρµοδιότητες της Επιτροπής

1. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάµει
της συνθήκης, η Επιτροπή αξιολογεί και ελέγχει την εφαρµογή των
κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής από τα κράτη µέλη και
διευκολύνει το συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ τους.
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2. Εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρούνται οι κανόνες
διατήρησης, ελέγχου, επιθεώρησης ή εφαρµογής δυνάµει της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και ότι το γεγονός αυτό ενδέχεται να
συνιστά σοβαρή απειλή για τη διατήρηση των έµβιων υδρόβιων
πόρων ή για την ουσιαστική λειτουργία του κοινοτικού συστήµατος
ελέγχου και εφαρµογής για την οποία απαιτείται άµεση λήψη
µέτρων, η Επιτροπή ενηµερώνει γραπτώς το ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος για τα πορίσµατά της και θέτει προθεσµία δεκαπέντε τουλάχι-
στον εργάσιµων ηµερών προκειµένου το κράτος µέλος να αποδείξει
τη συµµόρφωσή του και να διατυπώσει τα σχόλιά του. Η Επιτροπή
λαµβάνει υπόψη της τις παρατηρήσεις των κρατών µελών για
οποιαδήποτε δράση ενδεχοµένως αναλαµβάνει δυνάµει της
παραγράφου 3.

3. Εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες που
διεξάγονται σε συγκεκριµένη γεωγραφική ζώνη ενδέχεται να οδηγή-
σουν σε σοβαρή απειλή για τη διατήρηση των έµβιων υδρόβιων
πόρων, η Επιτροπή µπορεί να λάβει προληπτικά µέτρα.

Τα µέτρα αυτά πρέπει να είναι ανάλογα προς τον κίνδυνο σοβαρής
απειλής για τη διατήρηση των έµβιων υδρόβιων πόρων.

Η διάρκειά τους δεν υπερβαίνει τις τρεις εβδοµάδες. Μπορεί να
παρατείνονται µέχρι το πολύ έξη µήνες αν χρειάζεται για την
διατήρηση των ζωνών υδατίνων πόρων µε απόφαση που λαµβάνεται
µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2.

Τα µέτρα αίρονται αµέσως µόλις η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο
κίνδυνος δεν υφίσταται πλέον.

4. Στην περίπτωση που θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί η ποσό-
στωση ή το διαθέσιµο µερίδιο ενός κράτους µέλους, η Επιτροπή
µπορεί, βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών, να παύει αµέσως τις
αλιευτικές δραστηριότητες.

5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 23 παράγραφος 2, η Επιτροπή
ελέγχει τις αλιευτικές δραστηριότητες σε κοινοτικά ύδατα αλιευ-
τικών σκαφών που φέρουν τη σηµαία τρίτης χώρας, εφόσον αυτό
προβλέπεται από το κοινοτικό δίκαιο. Για τον σκοπό αυτό, η Επι-
τροπή και τα οικεία κράτη µέλη συνεργάζονται και συντονίζουν τη
δράση τους.

6. Λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου
µπορούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγρα-
φος 2.

Άρθρο 27

Αξιολόγηση και έλεγχος από την Επιτροπή

1. Για το σκοπό της αξιολόγησης και του ελέγχου της εφαρ-
µογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής από τα κράτη µέλη, η Επι-
τροπή δύναται, κατόπιν πρωτοβουλίας της και µε δικά της µέσα, να
κινεί και να διενεργεί ελέγχους, έρευνες, επαληθεύσεις και επιθεωρή-
σεις σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής από τα κράτη µέλη. Ιδίως µπορεί να επαληθεύει:

α) την εφαρµογή και την εκτέλεση των κανόνων αυτών από τα
κράτη µέλη και τις αρµόδιες αρχές τους·

β) τη συµφωνία των εθνικών διοικητικών πρακτικών και των
δραστηριοτήτων επιθεώρησης και εποπτείας προς τους κανόνες·

γ) την ύπαρξη των απαιτούµενων εγγράφων και τη συµφωνία τους
προς τους ισχύοντες κανόνες·

δ) τους όρους διενέργειας δραστηριοτήτων ελέγχου και εφαρµογής
από τα κράτη µέλη.

Για τους σκοπούς αυτούς, η Επιτροπή µπορεί να διενεργεί επι-
θεωρήσεις σε αλιευτικά σκάφη καθώς και στις εγκαταστάσεις επι-
χειρήσεων και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και έχει πρόσβαση σε όλες τις
πληροφορίες και έγγραφα που απαιτούνται για την άσκηση της
αρµοδιότητάς της. Οι επιθεωρήσεις της Επιτροπής που διενεργού-
νται κατόπιν πρωτοβουλίας της και χωρίς τη συνδροµή επι-
θεωρητών του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους πραγµατοποιούνται
µόνο σε αλιευτικά σκάφη και στον πρώτο λιµένα προσέγγισης ή
πωλήσεων, και περιορίζεται σε περιοχές ή αποθέµατα που υπόκειν-
ται σε ειδικό πρόγραµµα παρακολούθησης µε απόφαση βασιζόµενη
στο άρθρο 34γ του κανονισµού (ΕΟΚ) 2847/93.

Οι επιθεωρητές της Επιτροπής επιδεικνύουν γραπτή εξουσιοδότηση
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητάς τους και η
ιδιότητά τους. Οι επιθεωρητές της Επιτροπής δεν έχουν εξουσίες
πέραν αυτών που έχουν οι εθνικοί επιθεωρητές ούτε εξουσίες αστυ-
νόµευσης και επιβολής του νόµου. Ειδικότερα, δεν διενεργείται επι-
θεώρηση της Επιτροπής χωρίς συνδροµή των επιθεωρητών του
ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, εάν το επιθεωρούµενο µέρος
φέρει αντίρρηση.

Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή την αναγκαία συνδροµή
προκειµένου να εκτελέσει τα καθήκοντα αυτά.

2. Οι εκθέσεις των επιθεωρήσεων διατίθενται στο ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος.

Η Επιτροπή παρέχει στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος τη δυνα-
τότητα να σχολιάσει τα πορίσµατα της έκθεσης, τηρεί δε τις κοινο-
τικές διατάξεις όσον αφορά την προστασία των δεδοµένων προσω-
πικού χαρακτήρα.

Όταν η Επιτροπή διενεργεί επιθεώρηση µόνη της χωρίς να συνο-
δεύεται από εθνικούς επιθεωρητές του ενδιαφερόµενου κράτους
µέλους, ενηµερώνει αυτό το κράτος µέλος εντός µιας ηµέρας από
την περάτωση της επιθεώρησης και του διαθέτει, εντός ενός µηνός,
έκθεση των πορισµάτων.

Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να λάβουν µέτρα κατά ατόµων
βάσει των πορισµάτων της προαναφερόµενης έκθεσης.

3. Λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρο
µπορούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγρα-
φος 2.

4. Ανά τριετία, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, η
οποία υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβού-
λιο, για τις ενέργειές της δυνάµει της παραγράφου 1 και για την
εφαρµογή των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής από τα
κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη ενηµερώνονται κάθε έτος σχετικά µε
τον αριθµό των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν σε κάθε κράτος
µέλος από την Επιτροπή δυνάµει της παραγράφου 1, αναλυτικά για
κάθε τύπο επιθεώρησης.
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Άρθρο 28

Συνεργασία και συντονισµός

1. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται µεταξύ τους καθώς και µε
τρίτες χώρες για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τους κανό-
νες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Για το σκοπό αυτόν, τα
κράτη µέλη παρέχουν στα άλλα κράτη µέλη και σε τρίτες χώρες την
αναγκαία συνδροµή για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς
τους κανόνες αυτούς.

2. Σε περίπτωση ελέγχου και επιθεώρησης διασυνοριακών αλιευ-
τικών δραστηριοτήτων, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τον συντονι-
σµό της δράσης τους δυνάµει του παρόντος κεφαλαίου. Για το
σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη ανταλλάσσουν επιθεωρητές.

3. Με την επιφύλαξη της πρωταρχικής αρµοδιότητας του παράκ-
τιου κράτους µέλους, τα κράτη µέλη έχουν εξουσία να επιθεωρούν
κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους σε όλα τα
κοινοτικά ύδατα εκτός των χωρικών υδάτων άλλου κράτους
µέλους.

Τα κράτη µέλη εξουσιοδοτούνται επίσης να διενεργούν επιθεωρή-
σεις σε αλιευτικά σκάφη σύµφωνα µε τους κανόνες της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής για τις αλιευτικές δραστηριότητες σε όλα τα
κοινοτικά ύδατα εκτός των χωρικών τους υδάτων µόνον:

α) κατόπιν αδείας του ενδιαφερόµενου παράκτιου κράτους µέλους,
ή

β) όταν έχει θεσπισθεί ειδικό πρόγραµµα παρακολούθησης
σύµφωνα µε το άρθρο 34γ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/
93.

Τα κράτη µέλη έχουν εξουσία να επιθεωρούν κοινοτικά αλιευτικά
σκάφη που φέρουν τη σηµαία άλλου κράτους µέλους σε διεθνή
ύδατα.

Σε περιπτώσεις πέραν των προβλεπόµενων στην παρούσα παρά-
γραφο, τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν αµοιβαία τη διενέρ-
γεια επιθεωρήσεων σύµφωνα µε τους κανόνες της Κοινής Αλιευ-
τικής Πολιτικής.

4. Βάσει των διορισµών που της κοινοποιούνται από τα κράτη
µέλη στην Επιτροπή, η Επιτροπή καταρτίζει, µε τη διαδικασία του
άρθρου 30 παράγραφος 2, κατάλογο κοινοτικών επιθεωρητών,
σκαφών επιθεώρησης και αεροσκαφών επιθεώρησης και άλλων
µέσων επιθεώρησης που επιτρέπεται να διενεργούν επιθεωρήσεις
δυνάµει του παρόντος Κεφαλαίου σε κοινοτικά ύδατα καθώς και σε
κοινοτικά αλιευτικά σκάφη.

5. Οι εκθέσεις επιθεώρησης και εποπτείας που συντάσσονται
από κοινοτικούς επιθεωρητές, ή επιθεωρητές άλλου κράτους
µέλους, ή επιθεωρητές της Επιτροπής, συνιστούν αποδεκτά µαρτυ-
ρικά στοιχεία σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες οποιουδήποτε
κράτους µέλους. Για τον καθορισµό των πραγµατικών περιστατικών,
οι εκθέσεις αυτές αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τις εκθέσεις επι-
θεωρήσεων και εποπτείας των κρατών µελών.

6. Λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου
µπορούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγρα-
φος 2.

Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν µόνον όταν
θεσπιστούν εκτελεστικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Άρθρο 29

∆ιαδικασία λήψης αποφάσεων

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισµό, το
Συµβούλιο ενεργεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο
άρθρο 37 της συνθήκης.

Άρθρο 30

Επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατο-
καλλιέργειας.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγρά-
φου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της από-
φασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε είκοσι εργάσιµες ηµέρες.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγρά-
φου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της από-
φασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε 60 εργάσιµες ηµέρες.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 31

Περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια

1. Τα περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια ιδρύονται µε σκοπό
να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 2 παράγρα-
φος 1 και ιδίως να παρέχουν συµβουλές στην Επιτροπή για θέµατα
διαχείρισης της αλιείας όσον αφορά ορισµένες θαλάσσιες περιοχές
και αλιευτικές ζώνες.

2. Τα περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια συνίστανται κυρίως
από αλιείς και άλλους αντιπροσώπους των συµφερόντων που θίγον-
ται από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, όπως αντιπροσώπους του
κλάδου αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, του περιβάλλοντος και
των συµφερόντων των καταναλωτών και επιστηµονικούς εµπει-
ρογνώµονες από όλα τα κράτη µέλη που έχουν συµφέροντα αλιείας
στη σχετική θαλάσσια περιοχή ή αλιευτική ζώνη.

3. Αντιπρόσωποι των εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων που
έχουν συµφέροντα αλιείας στη σχετική θαλάσσια περιοχή ή αλιευ-
τική ζώνη έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στα περιφερειακά
γνωµοδοτικά συµβούλια ως µέλη ή παρατηρητές. Η Επιτροπή
µπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις των.

4. Η Επιτροπή µπορεί να ζητεί συµβουλές από τα περιφερειακά
γνωµοδοτικά συµβούλια όσον αφορά προτάσεις µέτρων, όπως
πολυετή προγράµµατα ανάκτησης των αποθεµάτων ή διαχείρισης,
που πρόκειται να ληφθούν βάσει του άρθρου 37 της συνθήκης, τα
οποία πρόκειται να υποβάλει και τα οποία αφορούν ειδικότερα την
αλιεία στη σχετική περιοχή. Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη
µπορούν να ζητούν συµβουλές από τα Συµβούλια αυτά όσον
αφορά άλλα µέτρα. Οι διαβουλεύσεις αυτές διεξάγονται ανεξάρτητα
από τη διαβούλευση µε την ΕΤΟΕΑ και µε την επιτροπή αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας.
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5. Τα περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια µπορούν:

α) να υποβάλλουν, στην Επιτροπή ή σε ένα κράτος µέλος, προ-
τάσεις και συστάσεις, µε δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν
αιτήµατος της Επιτροπής ή του οικείου κράτους µέλους, όσον
αφορά θέµατα διαχείρισης της αλιείας,

β) να ενηµερώνουν την Επιτροπή ή το οικείο κράτος µέλος σχετικά
µε προβλήµατα που αφορούν την εφαρµογή κοινοτικών κανόνων
και να υποβάλλουν συστάσεις και προτάσεις για την επίλυση
των προβληµάτων αυτών στην Επιτροπή και στο οικείο κράτος
µέλος,

γ) να ασκούν οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες οι οποίες είναι
αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια ενηµερώνουν τη επιτροπή
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για τις δραστηριότητές τους.

Άρθρο 32

∆ιαδικασία ίδρυσης περιφερειακών γνωµοδοτικών
συµβουλίων

Το Συµβούλιο αποφασίζει για την ίδρυση περιφερειακού γνωµοδο-
τικού συµβουλίου. Το περιφερειακό γνωµοδοτικό συµβούλιο καλύ-
πτει θαλάσσιες περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία δύο τουλά-
χιστον κρατών µελών. Το περιφερειακό γνωµοδοτικό συµβούλιο
θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισµό.

Άρθρο 33

Επιστηµονική, Τεχνική και Οικονοµική Επιτροπή Αλιείας

1. Ιδρύεται Επιστηµονική, Τεχνική και Οικονοµική Επιτροπή
Αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Η ΕΤΟΕΑ ερωτάται τακτικά για θέµατα που αφο-
ρούν τη διατήρηση και διαχείριση των έµβιων υδρόβιων πόρων,
συµπεριλαµβανοµένων βιολογικών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών,
κοινωνικών και τεχνικών θεµάτων.

2. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τις συµβουλές της ΕΤΟΕΑ κατά
την υποβολή προτάσεων για τη διαχείριση της αλιείας δυνάµει του
παρόντος κανονισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Καταργήσεις

1. Οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 101/76
καταργούνται.

2. Οι παραποµπές στις διατάξεις των καταργούµενων βάσει της
παραγράφου 1 κανονισµών θεωρούνται ως παραποµπές στις αντί-
στοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 35

Επανεξέταση

Πριν από τα τέλη του 2012, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία
της κοινής αλιευτικής πολιτικής όσον αφορά τα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ.

Άρθρο 36

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2002.

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

M. FISCHER BOEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

1. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Α. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Γεωγραφική περιοχή Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή Ηνωµένου Βασιλείου (6-12 ναυτικά µίλια)

1. Berwick-upon-Tweed east
Coquet Island east

Ρέγγες Απεριόριστα

2. Flamborough Head east
Spurn Head east

Ρέγγες Απεριόριστα

3. Lowestoft east
Lymle Regis south

Όλα τα είδη Απεριόριστα

4. Lyme Regis south
Eddystone south

Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

5. Eddystone south
Longships south-west

Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

Χτένια St Jacques Απεριόριστα

Αστακοί Απεριόριστα

Καραβίδες Απεριόριστα

6. Longships south-west
Hartland Point north-west

Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

Καραβίδες Απεριόριστα

Αστακοί Απεριόριστα

7. Από το Hartland Point µέχρι τη γραµµή που αρχίζει βορείως των
νήσων Lundy

Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

8. Γραµµή όλο δυτικά από τις νήσους Lundy µέχρι το Cardigan Har-
bour

Όλα τα είδη Απεριόριστα

9. Point Lynas North
Morecambe Light Vessel east

Όλα τα είδη Απεριόριστα

10. County Down Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

11. New Island north-east
Sanda Island south-west

Όλα τα είδη Απεριόριστα

12. Port Stewart north
Barra Head west

Όλα τα είδη Απεριόριστα

13. Γεωγραφικό πλάτος 57° 40' Β
Butt of Lewis west

Όλα τα είδη εκτός
των
οστρακοφόρων και
µαλακίων

Απεριόριστα

14. St Kilda, Flannan Islands Όλα τα είδη Απεριόριστα

15. Γραµµή όλο δυτικά από το Butt of Lewis lighthouse στο σηµείο
59°30'Β-5°45'∆

Όλα τα είδη Απεριόριστα

Β. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

Γεωγραφική περιοχή Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή Ηνωµένου Βασιλείου (6-12 ναυτικά µίλια)

1. Point Lynas north
Mull of Galloway south

Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

Μικροί αστακοί
Νορβηγίας

Απεριόριστα

2. Mull of Oa west
Barra Head west

Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

Μικροί αστακοί
Νορβηγίας

Απεριόριστα
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Γ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Γεωγραφική περιοχή Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή Ηνωµένου Βασιλείου (6-12 ναυτικά µίλια)

1. Ανατολικά της νήσου Shetlands και Fair Isle µεταξύ των γραµµών
που χαράσσονται προς τα νοτιοανατολικά του Sumbrugh Head
lighthouse προς τα βορειοανατολικά του Skroo lighthouse και προς
τα νοτιοδυτικά του Skadan lighthouse

Ρέγγες Απεριόριστα

2. Berwick-upon-Tweed east Whitby High lighthouse east Ρέγγες Απεριόριστα

3. North Foreland lighthouse east Dungeness new lighthouse south Ρέγγες Απεριόριστα

4. Ζώνη γύρω από το St Kilda Ρέγγες Απεριόριστα

Σκουµπριά Απεριόριστα

5. Butt of Lewis lighthouse west µέχρι τη γραµµή που συνδέει το Butt
of Lewis lighthouse µε το 59° 30' Β-5° 45' ∆

Ρέγγες Απεριόριστα

6. Ζώνη γύρω από το North Rona και Sulisker (Sulasgeir) Ρέγγες Απεριόριστα

∆. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Γεωγραφική περιοχή Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή Ηνωµένου Βασιλείου (6-12 ναυτικά µίλια)

1. Ανατολικά της Shetlands και του Fair Isle µεταξύ των γραµµών που
χαράσσονται προς τα νοτιανατολικά του Sumburgh Head light-
house, προς τα βορειοανατολικά του Skroo lighthouse και προς τα
νοτιοδυτικά του Skadan lighthouse

Ρέγγες Απεριόριστα

2. Berwick upon Tweed east Flamborough Head east Ρέγγες Απεριόριστα

3. North Foreland east Dungeness new lighthouse south Ρέγγες Απεριόριστα

Ε. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Γεωγραφική περιοχή Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή Ηνωµένου Βασιλείου (6-12 ναυτικά µίλια)

1. Berwick upon Tweed east
Coquer Island east

Ρέγγες Απεριόριστα

2. Cromer north
North Foreland east

Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

3. North Foreland east
Dungeness new lighthouse south

Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

Ρέγγες Απεριόριστα

4. Dungeness new lighthouse south Selsey Bill south Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

5. Straight Point south-east South Bishop north-west Βενθοπελαγικά Απεριόριστα
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2. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ

Α. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Γεωγραφική περιοχή Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ιρλανδική ακτή (6-12 ναυτικά µίλια)

1. Erris Head north-west
Sybil Point west

Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

Μικροί αστακοί
Νορβηγίας

Απεριόριστα

2. Mizen Head south
Stags south

Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

Μικροί αστακοί
Νορβηγίας

Απεριόριστα

Σκουµπριά Απεριόριστα

3. Stags south
Cork south

Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

Μικροί αστακοί
Νορβηγίας

Απεριόριστα

Σκουµπριά Απεριόριστα

Ρέγγες Απεριόριστα

4. Cork south Carnsore Point south Όλα τα είδη Απεριόριστα

5. Carnsore Point south Haulbowline south-east Όλα τα είδη, εκτός
των
οστρακοφόρων και
µαλακίων

Απεριόριστα

Β. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Γεωγραφική περιοχή Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ιρλανδική ακτή (6-12 ναυτικά µίλια)

1. Mine Head south
Hook Point

Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

Ρέγγες Απεριόριστα

Σκουµπριά Απεριόριστα

2. Hook Point
Carlingford Lough

Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

Ρέγγες Απεριόριστα

Σκουµπριά Απεριόριστα

Μικροί αστακοί
Νορβηγίας

Απεριόριστα

Χτένια St Jacques Απεριόριστα

Γ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Γεωγραφική περιοχή Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ιρλανδική ακτή (6-12 ναυτικά µίλια)

1. Stags south
Carnsore Point south

Ρέγγες Απεριόριστα

Σκουµπριά Απεριόριστα
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∆. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Γεωγραφική περιοχή Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ιρλανδική ακτή (6-12 ναυτικά µίλια)

1. Old Head of Kinsale south
Carnsore Point south

Ρέγγες Απεριόριστα

2. Cork south
Carnsore Point south

Σκουµπριά Απεριόριστα

Ε. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Γεωγραφική περιοχή Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ιρλανδική ακτή (6-12 ναυτικά µίλια)

1. Cork south
Carnsore Point south

Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

2. Wicklow Head east
Carlingford Lough south-east

Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

3. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

Γεωγραφική περιοχή Κράτος µέλος Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

3-12 ναυτικά µίλια Κάτω Χώρες Όλα τα είδη Απεριόριστα

Γαλλία Ρέγγες Απεριόριστα

4. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ

Γεωγραφική περιοχή Κράτος µέλος Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτές της Βόρειας Θάλασσας (6-12 ναυτικά
µίλια)
Σύνορα ∆ανίας/Γερµανίας µέχρι το Hanst-
holm

Γερµανία Πλατύψαρα Απεριόριστα

Γαρίδες Απεριόριστα

Σύνορα ∆ανίας/Γερµανίας µέχρι το Blåvands
Huk

Κάτω Χώρες Πλατύψαρα Απεριόριστα

Κυπρίνοι Απεριόριστα

Από το Blåvands Huk µέχρι το Bovbjerk Βέλγιο Γάδοι Απεριόριστα

Καλαρίες Απεριόριστα

Γερµανία Πλατύψαρα Απεριόριστα

Κάτω Χώρες Ευρωπ. χωµατίδα Απεριόριστα

Γλώσσα Απεριόριστα
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Γεωγραφική περιοχή Κράτος µέλος Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Thyborøron µέχρι το Hanstholm Βέλγιο Νταούκι του Ατλαν-
τικού

Απεριόριστα

Ευρωπ. χωµατίδα Απεριόριστα

Γερµανία Πλατύψαρα Απεριόριστα

Σαρδελόρεγγα Απεριόριστα

Γάδοι Απεριόριστα

Μαύρος µπακαλιά-
ρος

Απεριόριστα

Καλαρίες Απεριόριστα

Σκουµπριά Απεριόριστα

Ρέγγες Απεριόριστα

Νταούκι του Ατλαν-
τικού

Απεριόριστα

Κάτω Χώρες Γάδοι Απεριόριστα

Ευρωπ. χωµατίδα Απεριόριστα

Γλώσσα Απεριόριστα

Skagerrak
(Hanstholm µέχρι το Skagen)
(4-12 ναυτικά µίλια)

Βέλγιο Ευρωπ. χωµατίδα Απεριόριστα

Γερµανία Πλατύψαρα Απεριόριστα

Σαρδελόρεγγες Απεριόριστα

Γάδοι Απεριόριστα

Μαύρα γλωσσ. Απεριόριστα

Καλαρίες Απεριόριστα

Σκουµπριά Απεριόριστα

Ρέγγες Απεριόριστα

Γάδοι Απεριόριστα

Κάτω Χώρες Γάδοι Απεριόριστα

Ευρωπ. χωµατίδα Απεριόριστα

Γλώσσα Απεριόριστα

Kattegat
(3-12 µίλια)

Γερµανία Γάδοι Απεριόριστα

Πλατύψαρα Απεριόριστα

Μικροί αστακοί
Νορβηγίας

Απεριόριστα

Ρέγγες Απεριόριστα

Βόρεια της Zeeland, στον παράλληλο γεωγρα-
φικού πλάτους που περνά διαµέσου του
φάρου Forsnces

Γερµανία Γάδοι Απεριόριστα

Βαλτική Θάλασσα (συµπεριλαµβανοµένων
Belts, Sound, Bornholm)
(3-12 ναυτικά µίλια)

Γερµανία Πλατύψαρα Απεριόριστα

Γάδοι Απεριόριστα

Ρέγγες Απεριόριστα

Σαρδελόρεγγες Απεριόριστα

Χέλια Απεριόριστα

Σολοµοί Απεριόριστα

Γάδοι Απεριόριστα

Σκουµπριά Απεριόριστα
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Γεωγραφική περιοχή Κράτος µέλος Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Skagerrak
(4-12 µίλια)

Σουηδία Όλα τα είδη Απεριόριστα

Kattegat
(38(1)-12 µίλια)

Σουηδία Όλα τα είδη Απεριόριστα

Βαλτική Θάλασσα
(3-12 µίλια)

Σουηδία Όλα τα είδη Απεριόριστα

(1) Από την ακτογραµµή.

5. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Γεωγραφική περιοχή Κράτος µέλος Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Βόρεια Θάλασσα
(3-12 ναυτικά µίλια)
Όλες οι ακτές

∆ανία Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

Σαρδελόρεγγες Απεριόριστα

Αµµοδύτες Απεριόριστα

Κάτω Χώρες Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

Γαρίδες Απεριόριστα

Σύνορα ∆ανίας/Γερµανίας µέχρι το ακραίο
σηµείο του Amrum σε 54° 43' Β

∆ανία Γαρίδες Απεριόριστα

Ζώνη γύρω από τη Helgoland Ηνωµένο Βασίλειο Γάδοι Απεριόριστα

Ευρωπαϊκή χωµατίδα Απεριόριστα

Ακτή Βαλτικής
(3-12 µίλια)

∆ανία Γάδοι Απεριόριστα

Ευρωπ. χωµατίδα Απεριόριστα

Ρέγγες Απεριόριστα

Σαρδελόρεγγες Απεριόριστα

Χέλια Απεριόριστα

Γάδοι Απεριόριστα

Σκουµπριά Απεριόριστα

6. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Γεωγραφική περιοχή Κράτος µέλος Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή του βορειοανατολικού Ατλαντικού (6-
12 ναυτικά µίλια)

Σύνορα Βελγίου/Γαλλίας µέχρι τα ανατολικά
του Departement Manche

Βέλγιο Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

Χτένια St Jacques Απεριόριστα

Κάτω Χώρες Όλα τα είδη Απεριόριστα

Dunkerque (2° 20' Α) µέχρι το Cap d'Antifer
(0° 10' Α)

Γερµανία Ρέγγες Απεριόριστα µόνο από
Οκτώβριο µέχρι ∆εκέµβριο

Σύνορα Βελγίου/Γαλλίας µέχρι το Cap
d'Alprech west (50° 42' 30" N 1° 33' 30"
A)

Ηνωµένο Βασίλειο Όλα τα είδη Απεριόριστα
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Γεωγραφική περιοχή Κράτος µέλος Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή Ατλαντικού (6-12 ναυτικά µίλια)

Σύνορα Ισπανίας/Γαλλίας µέχρι 46° 08' Β Ισπανία Αντσούγιες Απεριόριστα µόνο από
Οκτώβριο µέχρι ∆εκέµβριο

Απεριόριστα

Σαρδέλες Κατευθυνόµενη αλιεία, Απε-
ριόριστα µόνο από 1ης Μαρ-
τίου έως 30 Ιουνίου Αλιεία
ζώντος δολώµατος µόνο από
1ης Ιουλίου έως 31
Οκτωβρίου

Απεριόριστα µόνο από 1ης
Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουα-
ρίου και από 1ης Ιουλίου έως
31 ∆εκεµβρίου. Επιπλέον, οι
δραστηριότητες που αφορούν
τα είδη που απαριθµούνται
κατωτέρω ασκούνται σύµφωνα
και στο πλαίσιο των δραστη-
ριοτήτων κατά το έτος 1984

Ακτή Μεσογείου (6-12 ναυτικά µίλια)

Σύνορα Ισπανίας/Ακρωτήριο Leucate Ισπανία Όλα τα είδη Απεριόριστα

7. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Γεωγραφική περιοχή Κράτος µέλος Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή Ατλαντικού (6-12 ναυτικά µίλια)

Σύνορα Γαλλίας/Ισπανίας µέχρι το φάρο του
ακρωτηρίου Mayor (3° 47� ∆)

Γαλλία Πελαγικά Απεριόριστα σύµφωνα και στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων
κατά το έτος 1984

Ακτή Μεσογείου (6-12 ναυτικά µίλια)

Σύνορα Γαλλίας/Cap Creus Γαλλία Όλα τα είδη Απεριόριστα

8. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ

Γεωγραφική περιοχή Κράτος µέλος Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

(3-12 ναυτικά µίλια) όλη η ακτή Βέλγιο Όλα τα είδη Απεριόριστα

∆ανία Βενθοπελαγικά Απεριόριστα

Σαρδελόρεγγες Απεριόριστα

Αµµοδύτες Απεριόριστα

Σαυρίδια Απεριόριστα

Γερµανία Γάδοι Απεριόριστα

Γαρίδες Απεριόριστα

(6-12 ναυτικά µίλια) ολόκληρη η ακτή Γαλλία Όλα τα είδη Απεριόριστα

Νότιο σηµείο του Texel, δυτικά µέχρι τα
σύνορα Κάτω Χωρών/σύνορα Γερµανίας

Ηνωµένο Βασίλειο Βενθοπελαγικά Απεριόριστα
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9. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ

Γεωγραφική περιοχή Κράτος µέλος Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Βαλτική Θάλασσα (4-12 µίλια) (*) Σουηδία Όλα τα είδη Απεριόριστα

(*) 3-12 µίλια γύρω από τις Νήσους Bogskär.

10. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ

Γεωγραφική περιοχή Κράτος µέλος Είδη
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Skagerrak (4-12 ναυτικά µίλια) ∆ανία Όλα τα είδη Απεριόριστα

Kattegat [3 (*)-12 µίλια] ∆ανία Όλα τα είδη Απεριόριστα

Βαλτική Θάλασσα (4-12 µίλια) ∆ανία Όλα τα είδη Απεριόριστα

Φινλανδία Όλα τα είδη Απεριόριστα

(*) Από την ακτογραµµή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

SHETLAND BOX

A. Γεωγραφικά όρια

Από το σηµείο στη δυτική ακτή της Σκωτίας σε γεωγραφικό πλάτος 58° 30' Β έως 59° 30' Β — 6° 15' ∆

Από 58° 30' Β — 6° 15' ∆ έως 59° 30' Β — 5° 45' ∆

Από 59° 30' Β — 5° 45' ∆ έως 59° 30' Β — 3° 45' ∆

κατά τη γραµµή των 12 ναυτικών µιλίων βόρεια των Orkneys

Από 59° 30' Β — 3° 00' ∆ έως 61° 00' Β — 3° 00' ∆

Από 61° 00' Β — 3° 00' ∆ έως 61° 00' Β — 0° 00' ∆

κατά τη γραµµή των 12 ναυτικών µιλίων βόρεια των Shetlands

Από 61° 00' Β — 0° 00' ∆ έως 59° 30' Β — 0° 00' ∆

Από 59° 30' Β — 0° 00' ∆ έως 59° 30' Β — 1° 00' ∆

Από 59° 30' Β — 1° 00' ∆ έως 59° 00' Β — 1° 00' ∆

Από 59° 00' Β — 1° 00' ∆ έως 59° 00' Β — 2° 00' ∆

Από 59° 00' Β — 2° 00' ∆ έως 58° 30' Β — 2° 00' ∆

Από 58° 30' Β — 2° 00' ∆ έως 58° 30' Β — 3° 00' ∆

Από 58° 30' Β — 3° 00' ∆ έως την ανατολική ακτή της Σκωτίας σε γεωγραφικό πλάτος 58°30' Β.

B. Επιτρεπόµενη αλιευτική προσπάθεια

Ανώτατος αριθµός επιτρεπόµενων σκαφών, των οποίων το µήκος µεταξύ των καθέτων να είναι µεγαλύτερο ή ίσο προς 26
µέτρα, για την αλίευση βενθοπελαγικών ειδών, εκτός από το σύκο της Νορβηγίας και το προσφυγάκι:

Κράτος µέλος Αριθµός επιτρεπόµενων αλιευτικών σκαφών

Γαλλία
Ηνωµένο Βασίλειο
Γερµανία
Βέλγιο

52
62
12
2

31.12.2002L 358/80 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνEL


