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5038/11

PECHE 1

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της: Γενικής Γραμματείας
προς: τις αντιπροσωπίες
αριθ. προτ. Επιτρ.: 16068/10 PECHE 277

(έγγρ. J/L 17546/10 PECHE 340)
Θέμα: Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού, για το 2011, για 

ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών 
δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε ορισμένα μη 
ενωσιακά ύδατα
- Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής 

Επισυνάπτονται, για τις αντιπροσωπίες, οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Οι μονομερείς δηλώσεις των αντιπροσωπιών θα περιληφθούν σε ξεχωριστό έγγραφο (5139/11 

PECHE 2).

_______________



5038/11 ΛΜ/σα 2
DG B III EL

1. Σχετικά με τον καθορισμό οριστικών αλιευτικών δυνατοτήτων

«Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει στο Συμβούλιο, το συντομότερο δυνατόν, πρόταση για τον 

καθορισμό οριστικών αλιευτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αδιάθετων 

δυνατοτήτων του κανονισμού TAC 2011 για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων 

ιχθύων, που αποτελούν αντικείμενο διμερών αλιευτικών διαβουλεύσεων με τις Νήσους Φερόε, 

προκειμένου η σχετική νομική πράξη να εκδοθεί από το Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την 31η 

Μαΐου 2011.»

2. Σχετικά με τις απορρίψεις από τη Νορβηγία

«Η Επιτροπή θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του όρου που συμφωνήθηκε με τη 

Νορβηγία όσον αφορά τη διατήρηση επί του σκάφους ιχθύων οι οποίοι δεν διαθέτουν το 

απαιτούμενο μέγεθος και αλιεύονται από σκάφη που συμμετέχουν σε δοκιμές πλήρως 

τεκμηριωμένης αλιείας, προκειμένου να αποφεύγονται οι απορρίψεις. Η Επιτροπή αναλαμβάνει να 

εξετάσει τη δυνατότητα να γενικευθεί η προσέγγιση αυτή ως προς όλα τα αλιεύματα.»

3. Σχετικά με την αλιεία με στόχο το βασιλάκη

«Η Επιτροπή δηλώνει ότι προτίθεται να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, στις αρχές του 

2011, για τον καθορισμό, με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, του ενδεδειγμένου μεγέθους

ματιών για την αλιεία με στόχο το βασιλάκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί το νομικό πλαίσιο της 

εν λόγω αλιείας για το 2011.»

4. Σχετικά με νέα και αναπτυσσόμενοι τύποι αλιείας

«Το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι πρέπει να καθοριστούν κατευθυντήριες γραμμές 

όσον αφορά την καθιέρωση και την επέκταση νέων και αναπτυσσόμενων τύπων αλιείας. Το 

Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει σχετικές κατευθυντήριες γραμμές εντός του 2011, στο 

πλαίσιο της διαδικασίας μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η πρόταση αυτή μπορεί 

να ενσωματώνει τις απαιτήσεις των Εκτιμήσεων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πριν από την 

καθιέρωση και την επέκταση νέων και αναπτυσσόμενων ειδών αλιείας, και θα λαμβάνει δεόντως 

υπόψη τις εργασίες που διεξάγονται, για τον τομέα αυτόν, στο πλαίσιο του Οργανισμού Τροφίμων 

και Γεωργίας (FAO) και της Επιτροπής Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC).»



5038/11 ΛΜ/σα 3
DG B III EL

5. Σχετικά με την απαγόρευση για τον γάδο στη ζώνη IIIα

«Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι ενδείξεις βελτίωσης όσον αφορά τα αποθέματα γάδου στο Kattegat

είναι ελάχιστες, παρά τις σημαντικές μειώσεις των TAC κατά την περασμένη δεκαετία. Η Επιτροπή

αναγνωρίζει, επομένως, την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα προστασίας του αποθέματος. Προς τούτο, 

η Επιτροπή θα ζητήσει από την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας 

(ΕΤΟΕΑ) να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των εποχιακών απαγορεύσεων της αλιείας με 

κάθε είδους τράτες, εκτός εκείνων που χαρακτηρίζονται ως αλιεύουσες ασήμαντες ποσότητες 

γάδου, από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, που αποσκοπούν στην προστασία του 

αναπαραγωγικού αποθέματος. Βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή θα εξετάσει το 

ενδεχόμενο να περιληφθούν τέτοιες διατάξεις στο πλαίσιο της αναθεώρησης του σχεδίου

αποκατάστασης του γάδου.»

6. Σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου αποκατάστασης του γάδου

«Η Επιτροπή, διαπιστώνοντας τη συνεχιζόμενη κακή κατάσταση των αποθεμάτων γάδου, στα 

οποία αναφέρεται ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) 1342/2008, καθώς και την έλλειψη 

ενδείξεων μείωσης των ποσοστών θνησιμότητας λόγω της αλιείας, θα αναλάβει επανεξέταση όλων

των παραγόντων που έχουν σχέση με τις αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο τα εν λόγω 

αποθέματα. Η επανεξέταση θα αφορά και τα μέτρα που καθορίζονται βάσει του προαναφερόμενου 

κανονισμού, την εφαρμογή και τα αποτελέσματά τους, περιλαμβανομένων των μέτρων μείωσης 

των απορρίψεων και των μέτρων που αποφασίζονται από τα κράτη μέλη και επηρεάζουν τη 

διαχείριση των αποθεμάτων γάδου, καθώς και την εφαρμογή των ορίων των αλιευτικών 

προσπαθειών.

Η επανεξέταση θα καλύπτει επιστημονικές πλευρές και θέματα ελέγχου, και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δεδομένα.. Η Επιτροπή θα ζητήσει τη συμβουλή της ΕΤΟΕΑ 

σχετικά με την αναθεώρηση, και θα διαβουλευθεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω των 

περιφερειακών  γνωμοδοτικών συμβουλίων. Η Επιτροπή αναλαμβάνει να συγκαλέσει διάσκεψη για 

να συζητηθούν τα πορίσματα αυτών των διαβουλεύσεων.»
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7. Σχετικά με την απαγόρευση για τον γάδο στη ζώνη VIα

«Η Επιτροπή και το Συμβούλιο συμφωνούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο χωρικών και χρονικών 

περιορισμών, με σκοπό τη διατήρηση του γάδου, όσον αφορά τις δυνατότητες αλίευσης γάδου και 

ειδών που αλιεύονται μαζί με το γάδο, εντός ζώνης οριζόμενης από τις παρακάτω συντεταγμένες

από 1ης Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου:

7°00W 55°00N

6°00W 55°00N

6°00W 55°30N

7°00W 55°30N

Βάσει αξιολογήσεων από την ΕΤΟΕΑ, θα μπορούσαν να εξεταστούν παρόμοιοι περιορισμοί ως 

ενδεδειγμένοι προκειμένου να μειωθεί η θνησιμότητα του γάδου και σε άλλες περιοχές της ζώνης 

VIα.»

8. Σχετικά με τους όρους ως προς τα ποσοστά παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

«Η Επιτροπή θα ζητήσει την επιστημονική γνώμη της ΕΤΟΕΑ όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις 

της ρύθμισης των επιτρεπομένων εκφορτώσεων γάδου από τη ζώνη VIα ως αναλογίας των 

εκφορτώσεων άλλων ειδών (όριο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων), είτε ως ανεξάρτητου περιορισμού 

είτε ως συνδυασμού με περιορισμό των TAC. Βάσει της γνωμοδότησης, η Επιτροπή θα υποβάλει 

κατάλληλες προτάσεις.»

9. Σχετικά με αλιευτικές προσπάθειες ισπανικών σκαφών

«Μια ομάδα ισπανικών σκαφών που χρησιμοποιούν τράτες με στόχο τον μπακαλιάρο μερλούκιο, 

εξαιρείται επί του παρόντος από το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας του σχεδίου για τον γάδο. Η 

ομάδα αυτή θα πρέπει να περιληφθεί και πάλι στο καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας του σχεδίου 

για τον γάδο, εάν δεν αποδειχθεί ότι τα σκάφη εξακολουθούν να αλιεύουν ποσοστό γάδου 

μικρότερο του 1,5%. Η Ισπανία μπορεί να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία αυτή για να υποβάλει 

συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα αλιεύματα στην εαρινή συνεδρίαση ολομελείας της

ΕΤΟΕΑ το 2011, προκειμένου να αποδείξει ότι ο όρος αυτός πληρούται. Ελλείψει επαρκών 

συμπληρωματικών στοιχείων, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεσμεύονται να προβλέψουν ότι η εν 

λόγω ομάδα σκαφών θα περιληφθεί αμέσως και πάλι στο καθεστώς, σύμφωνα με τους κανόνες του 

σχεδίου για το γάδο και των εκτελεστικών του διατάξεων.»
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10. Σχετικά με τα όρια της αλιευτικής προσπάθειας στην Κελτική Θάλασσα

«Tο Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν γνώση των συστάσεων του Διεθνούς Συμβουλίου για την 

Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΔΣΕΘ) και της ΕΤΟΕΑ σχετικά με την ανάγκη να αποφευχθεί η 

αύξηση κάθε αλιευτικής προσπάθειας στην Κελτική Θάλασσα. Περαιτέρω σχετικές εργασίες θα 

διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του 2011 στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επανεξέτασης όσον αφορά 

τις αλιευτικές προσπάθειες στα δυτικά ύδατα.»

11. Σχετικά με τα όρια των αλιευτικών προσπαθειών και των ποσοστώσεων

«Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, θα παρακολουθεί την 

εξέλιξη της χρήσης των ποσοστώσεων και των αλιευτικών προσπαθειών, προκειμένου να 

αξιολογήσει τυχόν περιπτώσεις αναφοράς δυσανάλογα χαμηλών αλιευτικών προσπαθειών σε 

σχέση με το μερίδιο ποσοστώσεων του εκάστοτε κράτους μέλους και, εάν χρειασθεί, να 

αντιμετωπίσει οιαδήποτε προβλήματα δείξει αυτή η αξιολόγηση.»

12. Σχετικά με τον μπακαλιάρο εγκλεφίνο και τον μπακαλιάρο μερλάν στην Κελτική 

Θάλασσα

«Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεσμεύονται να εφαρμόσουν βελτιωμένη 

επιλεκτικότητα του αλιευτικού εξοπλισμού όσον αφορά την αλίευση μπακαλιάρου εγκλεφίνου και 

μπακαλιάρου μερλάν στην Κελτική Θάλασσα.»

13. Σχετικά με τις περιοχές TAC για την καραβίδα θάλασσας (Nephrops) στη ζώνη VII 

«Το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω τα απαιτούμενα 

μέτρα προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στις συστάσεις του ΔΣΕΘ και της ΕΤΟΕΑ όσον 

αφορά το κατά πόσον είναι επιθυμητή η διαχείριση ατομικών λειτουργικών μονάδων καραβίδας 

στη Ζώνη VII. Περαιτέρω σχετικές εργασίες θα πρέπει να διεξαχθούν εντός του 2011.»

14. Σχετικά με το σκουμπρί

«Η προτεινόμενη ποσόστωση για το σκουμπρί θα επανεξετασθεί προκειμένου να εξασφαλισθεί 

τόσο η τήρηση της σχετικής σταθερότητας όσο και η δίκαιη αντιμετώπιση οποιασδήποτε πληρωμής 

από τα κράτη μέλη κατά το 2011, καθ’όλη την κατανομή των αντίστοιχων ποσοστώσεων της ΕΕ. 

Προς τούτο, η Επιτροπή θα διοργανώσει συνεδρίαση τεχνικού χαρακτήρα, πριν από την 31η 

Ιανουαρίου 2011, ώστε να προσδιορισθεί η κατάλληλη μεθοδολογία.»
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15. Σχετικά με τη γλώσσα της Δυτικής Μάγχης - πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία 

«Η Επιτροπή και το Συμβούλιο συμφωνούν ότι πρέπει, κατά το 2011, να παρακολουθείται εκ του 

σύνεγγυς και να αξιολογηθεί η πρωτοβουλία της πλήρως τεκμηριωμένης αλιείας όσον αφορά την 

αλίευση γλώσσας της Δυτικής Μάγχης, και ιδίως να αξιολογηθεί η επίπτωση αυτών των μέτρων 

στη μείωση των απορρίψεων γλώσσας, βάσει στοιχείων που θα πρέπει να παράσχουν τα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.»

16. Σχετικά με τη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη γαρίδα 3M στη NAFO 

(Οργάνωση Αλιείας Bορειοδυτικού Ατλαντικού)

«Με σκοπό την εξασφάλιση συνεπούς διαχείρισης στον τομέα της εξωτερικής αλιευτικής 

πολιτικής, η Επιτροπή ενδέχεται να υποβάλει στο Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη της τις 

επιστημονικές συμβουλές, εν όψει της ετήσιας συνόδου 2011 της NAFO, πρόταση αναθεώρησης 

των μέτρων διαχείρισης της γαρίδας 3M, θέτοντας ότι η αλίευση αυτού του αποθέματος θα 

ξανανοίξει εάν το επιστρέψουν οι επιστημονικές γνώμες. Επί πλέον, το Συμβούλιο καλεί την

Επιτροπή να υποβάλει, στο συντομότερο δυνατόν, πρόταση για μακροπρόθεσμα μέτρα διαχείρισης 

αυτού του αποθέματος.»

17. Σχετικά με το σχέδιο για τον μερλούκιο του Νότου και την καραβίδα (Nephrops)

«Η Επιτροπή και το Συμβούλιο συμφωνούν ότι, υπό την επιφύλαξη του πορίσματος της 

επανεξέτασης του σχεδίου αποκατάστασης για τον μερλούκιο του Νότου και την καραβίδα κατά το

2011, φαίνεται πως είναι σκόπιμο να βελτιωθεί το ισχύον σύστημα περιορισμού της αλιευτικής 

προσπάθειας προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επίπτωση που έχουν στα εν λόγω αποθέματα οι 

διάφοροι τύποι αλιευτικών εργαλείων.

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη την συνεχιζόμενη κακή κατάσταση όσον αφορά τον μερλούκιο του 

Νότου και την απουσία ενδείξεων μείωσης των ποσοστών θνησιμότητας λόγω της αλιείας, θα 

ολοκληρώσει την επανεξέταση όλων των παραγόντων που έχουν σχέση με τις αλιευτικές 

δραστηριότητες με στόχο τον μερλούκιο του Νότου. Η επανεξέταση θα αφορά και τα μέτρα που 

καθορίζονται βάσει σχεδίου αποκατάστασης για τον μερλούκιο του Νότου και την καραβίδα

Nephrops, την εφαρμογή τους και τη συμβολή τους στη βελτίωση της κατάστασης των εν λόγω 

αποθεμάτων.»
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18. Σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής για το σχέδιο αλιευτικής ικανότητας όσον αφορά 

την αλιεία τόνου (Παράρτημα IV)

«Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το σχέδιο διαχείρισης της ΕΕ όσον αφορά την αλιευτική ικανότητα 

όπως αναφέρεται στο Παράρτημα IV, σημείο 4, πίνακες A και B, μπορεί να αναθεωρηθεί. Η 

αναθεώρηση αυτή θα λάβει υπόψη της τα εθνικά σχέδια διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας, 

που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη προς έγκριση από την Επιτροπή πριν από την υποβολή στην 

ICCAT (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού) το Φεβρουάριο του

2011.

Το σχέδιο διαχείρισης της ΕΕ ως έχει στον ισχύοντα κανονισμό θα αναθεωρηθεί, επομένως, μετά 

την προσεχή ενδιάμεση συνεδρίαση της ICCAT (Φεβρουάριος 2011), κατά την οποία η ICCAT θα 

εγκρίνει επισήμως τα σχέδια διαχείρισης της ικανότητας που υποβάλλονται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, μεταξύ των οποίων η ΕΕ.»

19. Σχετικά με άδειες χορηγούμενες σε αλιευτικά σκάφη της Βενεζουέλας να αλιεύουν 

λουτιάνο στη γαλλική Γουιάνα

«Tο Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή πρόκειται σύντομα να υποβάλει πρόταση απόφασης του 

Συμβουλίου για την έγκριση δήλωσης συναίνεσης όσον αφορά την πρόσβαση, από αλιευτικά 

σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στην αποκλειστική 

οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας (η οποία 

ισοδυναμεί με διεθνή συμφωνία και επομένως απαιτείται η συναίνεση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου). Αυτή η δήλωση συναίνεσης του Συμβουλίου θα χρησιμεύσει ως νομική βάση για 

την έκδοση αδειών στα εν λόγω σκάφη. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατανοούν ότι, προκειμένου 

να αποφευχθεί η διακοπή του εφοδιασμού της μεταποιητικής βιομηχανίας του γαλλικού 

διαμερίσματος της Γουιάνας, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων 

των αλιευτικών σκαφών της Βενεζουέλας από τις αρχές του έτους 2011. Ως εκ τούτου, οι άδειες θα 

εκδίδονται προσωρινά  εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έκδοσης της προαναφερόμενης 

απόφασης του Συμβουλίου για τη δήλωση συναίνεσης.»
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20. Σχετικά με την πολιτική όσον αφορά τις απορρίψεις

«Η Επιτροπή και το Συμβούλιο αναγνωρίζουν ότι οι απορρίψεις ιχθύων συνιστούν σπατάλη 

φυσικών πόρων και αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής αλιείας. 

Η ευρέως διαδεδομένη απόρριψη ιχθύων είναι επιζήμια για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και για 

την οικονομική βιωσιμότητα των αλιευτικών επιχειρήσεων, και είναι δεοντολογικά ανεπιθύμητη.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν δεσμευθεί για τη μείωση των απορρίψεων, τώρα και υπό την 

μεταρρυθμισμένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Η δράση των κρατών μελών είναι ευπρόσδεκτη και η 

συνεργασία θα είναι στενή με τα κράτη μέλη και με άλλους εταίρους για την αντιμετώπιση αυτού 

του προβλήματος, μεταξύ άλλων με δοκιμές εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης, πλήρως 

τεκμηριωμένη αλιεία ή διαχείριση των προσπαθειών. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο ανυπομονούν 

να δουν τα αποτελέσματα πρωτοβουλιών όπως η διαχείριση των ποσοστώσεων αλιευμάτων, 

προκειμένου να αξιολογηθεί από την ΕΤΟΕΑ η αποτελεσματικότητά της όσον αφορά τη μείωση 

των απορρίψεων και της θνησιμότητας των ιχθύων.»

_______________


