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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

• Γενικό πλαίσιο
Το 2009 η Επιτροπή ανέλυσε τη λειτουργία της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) µε βάση
την Πράσινη Βίβλο σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής1. Η
Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη
µεταρρύθµιση του 2002, οι στόχοι για την επίτευξη βιώσιµης αλιείας σε όλες τις διαστάσεις
(περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική) δεν έχουν επιτευχθεί και η Πράσινη Βίβλος
προσδιόρισε µια σειρά από δοµικές ελλείψεις της ισχύουσας ΚΑλΠ. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο Υπουργών υποστήριξαν αυτό το συµπέρασµα.
Πολλές εισηγήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της δηµόσιας συζήτησης η οποία
διεξήχθη από τον Απρίλιο του 2009 έως τον Νοέµβριο του 2010, καθώς και συγκεκριµένες
µελέτες και αξιολογήσεις, επιβεβαίωσαν επίσης τη συνολική εκτίµηση της Πράσινης Βίβλου
και συνέβαλαν στον προσδιορισµό των αδυναµιών που πρέπει να αντιµετωπιστούν µέσω της
µεταρρύθµισης.
• Αιτιολόγηση και σκοποί της πρότασης
Η κοινή αλιευτική πολιτική χρειάζεται µεταρρύθµιση εκ βάθρων µε κατάργηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 2002 για τη
διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής
αλιευτικής πολιτικής και την αντικατάστασή του την 1η Ιανουαρίου 2013 από µια νέα ΚΑλΠ
οι οποία θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε βάση την παρούσα
πρόταση.
Τα κύρια προβλήµατα της ΚΑλΠ είναι τα εξής:
– Έλλειψη εστιασµένων στόχων που να αφορούν την περιβαλλοντική, οικονοµική και
κοινωνική βιωσιµότητα.
– Απαράδεκτα υψηλά επίπεδα απορρίψεων.
– Η πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου, η υπεραλίευση, τα συνολικά
επιτρεπόµενα αλιεύµατα (TAC) που έχουν οριστεί σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα και η
περιορισµένη συµµόρφωση έχουν οδηγήσει σε υπερεκµετάλλευση της µεγάλης
πλειονότητας των αποθεµάτων στην ΕΕ.
– Χαµηλή κερδοφορία και µικρή οικονοµική ανθεκτικότητα για σηµαντικό αριθµό στόλων.
– Ανεπαρκής ενσωµάτωση περιβαλλοντικών προβληµατισµών στην πολιτική.
– Έλλειψη αξιόπιστων δεδοµένων για την αξιολόγηση όλων των αποθεµάτων και στόλων.
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– Ουσιαστική δηµόσια χρηµατοοικονοµική στήριξη της αλιείας που δεν συµβάλλει στην
επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
– Μειωµένη ελκυστικότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων και παρακµή ορισµένων
παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία.
– Εκ των άνω προς τα κάτω µικροδιαχείριση σε επίπεδο ΕΕ, η οποία στερείται ευελιξίας και
προσαρµοστικότητας στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες.
– Ανεπαρκής ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Ένωση.
– Η νοµοθεσία και η διαχείριση είναι δαπανηρές και υπερβολικά περίπλοκες, γεγονός που
προάγει την έλλειψη συµµόρφωσης.
– Η εµπορική πολιτική έρχεται αντιµέτωπη µε την πρόκληση της παγκοσµιοποίησης και της
αυξηµένης αλληλεξάρτησης.
Η παρούσα πρόταση για έναν νέο βασικό κανονισµό δικαιολογείται εφόσον είναι ανάγκη:
– να διευκρινιστούν οι στόχοι της ΚΑλΠ,
– να βελτιωθεί η συνοχή µεταξύ των πρωτοβουλιών πολιτικής που καλύπτονται από την
ΚΑλΠ,
– να βελτιωθεί η διατήρηση των έµβιων υδάτινων πόρων, ιδίως µε την εκπόνηση πολυετών
σχεδίων διαχείρισης των τύπων αλιείας και τον τερµατισµό των απορρίψεων,
– να υπάρξει συµβολή της ΚΑλΠ στις πολιτικές που αφορούν το οικοσύστηµα και το
περιβάλλον,
– να προβλεφθεί η περιφερειακή εξειδίκευση των µέτρων µε βάση µια προσέγγιση που να
στηρίζεται στη θαλάσσια λεκάνη στο πλαίσιο του πυλώνα διατήρησης,
– να ενισχυθεί η συλλογή δεδοµένων και επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων για τη βάση
γνώσεων της πολιτικής διατήρησης,
– να ενσωµατωθεί πλήρως η εξωτερική πολιτική στην ΚΑλΠ,
– να προωθηθεί η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας,
– να µεταρρυθµιστεί πλήρως η πολιτική για την κοινή οργάνωση της αγοράς της ΚΑλΠ,
– να εξασφαλιστεί νοµικό πλαίσιο για ένα νέο χρηµατοδοτικό µέσο έως το 2014 το οποίο θα
στηρίζει τους στόχους της ΚΑλΠ και το θεµατολόγιο ΕΕ 2020,
– να βελτιωθεί περαιτέρω και να ενισχυθεί οι συµµετοχή των εµπλεκοµένων,
– να ενσωµατωθεί το πρόσφατα θεσπισθέν νέο καθεστώς ελέγχου στην ΚΑλΠ.
Ο συνολικός στόχος της πρότασης είναι να διασφαλιστούν οι δραστηριότητες αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας οι οποίες θα δηµιουργήσουν µακροπρόθεσµα βιώσιµες περιβαλλοντικές
συνθήκες και θα συµβάλλουν στη διαθεσιµότητα του επισιτιστικού εφοδιασµού. Η πολιτική
αποσκοπεί στην εκµετάλλευση των έµβιων υδάτινων πόρων η οποία αποκαθιστά και διατηρεί
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τους αλιευτικούς πόρους σε επίπεδα που καθιστούν δυνατή την παραγωγή µέγιστης βιώσιµης
απόδοσης το αργότερο έως το 2015. Η ΚΑλΠ εφαρµόζει την προληπτική και την
οικοσυστηµική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των τύπων αλιείας.
Σε συνδυασµό µε την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή θα εγκρίνει µια θεµελιώδη ανακοίνωση
για το µέλλον της κοινής αλιευτικής πολιτικής, µια πρόταση κανονισµού για την κοινή
οργάνωση των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, µια ανακοίνωση για την
εξωτερική διάσταση της ΚΑλΠ, και µια έκθεση για συγκεκριµένα µέρη του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 2002 για τη διατήρηση και βιώσιµη
εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
• Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 2002 για τη
διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής
αλιευτικής πολιτικής αποτελεί το ισχύον γενικό ρυθµιστικό πλαίσιο για την ΚΑλΠ. Η
παρούσα πρόταση αντικαθιστά τον εν λόγω κανονισµό.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συµβουλίου της 30ής Μαρτίου 1998 για τη διατήρηση των
αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών µέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισµών2.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1999 για την κοινή
οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας3.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 2005 για τη
διατήρηση των αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών µέτρων στα ύδατα της Βαλτικής
Θάλασσας, των Belts και του Sound, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1434/98 και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 88/984.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Αλιείας5.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε
µέτρα διαχείρισης για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο
Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1626/946.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά µε τη
θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδοµένων στον τοµέα
της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστηµονικές συµβουλές για την κοινή αλιευτική
πολιτική7.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2008 περί
δηµιουργίας κοινοτικού συστήµατος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνοµης,
λαθραίας και άναρχης αλιείας, για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93,
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(ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΚ)
αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/19998.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 2009 περί θεσπίσεως
κοινοτικού συστήµατος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
τροποποιήσεως των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ.
811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ.
388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ.
1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93,
(ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/20069.
Απόφαση (ΕΚ) αριθ. 2004/585 του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 2004 για την ίδρυση
περιφερειακών γνωµοδοτικών συµβουλίων δυνάµει της κοινής αλιευτικής πολιτικής10.
• Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης
Η πρόταση και οι στόχοι της συνάδουν µε άλλες πολιτικές της Ένωσης, ιδίως δε µε τις
πολιτικές για το περιβάλλον, την κοινωνία, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ανάπτυξη, τη
γεωργία, τις αγορές και το εµπόριο, την οικονοµία, την έρευνα και την καινοτοµία, την υγεία,
και την προστασία των καταναλωτών, καθώς και µε τους στόχους των πολιτικών αυτών.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

• ∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι στοχευόµενοι τοµείς και γενικά χαρακτηριστικά των
αποκρινόµενων
Καθόλη τη διάρκεια των ετών 2009 και 2010, η διαβούλευση σχετικά µε τη µεταρρύθµιση
µέσω διαδικτυακών εισηγήσεων και πολυάριθµων συναντήσεων για συζητήσεις µε τους
εµπλεκοµένους φορείς κατέδειξε ότι η µεταρρύθµιση τυγχάνει γενικευµένης υποστήριξης. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή
των Περιφερειών υπέβαλαν τις δικές τους γνωµοδοτήσεις σχετικά µε την Πράσινη Βίβλο. Το
Συµβούλιο Υπουργών συζήτησε τη µεταρρύθµιση πολλές φορές. Η δηµόσια διαβούλευση
συνοψίστηκε σε µια Σύνθεση της διαβούλευσης για τη µεταρρύθµιση της κοινής αλιευτικής
πολιτικής11.
Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος συνεκτίµησής τους
Η απλοποίηση, η προσαρµογή της λήψης αποφάσεων στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η
ενίσχυση της µακροπρόθεσµης προσέγγισης για τη διατήρηση και τη διαχείριση των πόρων,
συµπεριλαµβανοµένης και της αντιµετώπισης του προβλήµατος των απορρίψεων, της
περιφερειοποίησης, της περαιτέρω συµµετοχής των εµπλεκοµένων φορέων και της
αυξηµένης ευθύνης του κλάδου, βρέθηκαν στο επίκεντρο των αντιδράσεων. Η σχετική
σταθερότητα θεωρείται γενικά ως ο κεντρικός πυλώνας της ΚΑλΠ, ιδίως από τα κράτη µέλη.
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Η αλιεία µικρής κλίµακας και η παράκτια αλιεία θεωρούνται σηµαντικές, αλλά εκδηλώθηκε
περιορισµένη υποστήριξη για την ιδέα ενός διαφοροποιηµένου καθεστώτος που θα
υπερέβαινε τις τρέχουσες νοµικές διατάξεις. Οι προσεγγίσεις διαχείρισης του αλιευτικού
στόλου που βασίζονται περισσότερο στην αγορά και η πολιτική της αγοράς θεωρήθηκαν από
πολλούς ως χρήσιµα κίνητρα βιωσιµότητας. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και τις
διεθνείς δράσεις, αναγνωρίστηκε η ανάγκη πλήρους ευθυγράµµισης µε τις αρχές και τους
σκοπούς της ΚΑλΠ. Υπήρξε ισχυρή στήριξη για την αυστηρότερη στόχευση της δηµόσιας
χρηµατοδότησης µε σκοπό την επίτευξη των στόχων της πολιτικής. Η υδατοκαλλιέργεια
θεωρήθηκε σηµαντική, σύµφωνα µε πολλές παρεµβάσεις.
Η Επιτροπή, κατά την κατάρτιση της πρότασής της, έλαβε δεόντως υπόψη τις παρεµβάσεις
που υποβλήθηκαν κατά τη διαβούλευση, ιδίως δε εκείνες που αφορούσαν τη δηµιουργία
περιβαλλοντικών συνθηκών βιωσιµότητας και ενοποίησης του στόχου για τη µέγιστη
βιώσιµη απόδοση, την ενισχυµένη µακροπρόθεσµη προοπτική, την περιφερειοποίηση και την
περαιτέρω συµµετοχή των εµπλεκοµένων φορέων, καθώς και τη εισαγωγή µέσων που
βασίζονται στην αγορά, ενώ έλαβε υπόψη και τα ειδικά χαρακτηριστικά των στόλων αλιείας
µικρής κλίµακας. Η σηµασία της υδατοκαλλιέργειας αντικατοπτρίζεται επίσης στην πρόταση.
• Συλλογή και χρήση εµπειρογνωµοσύνης
Για την κατάρτιση των προτάσεων, αξιοποιήθηκε εξωτερική εµπειρογνωµοσύνη παράλληλα
µε την υπάρχουσα γνώση σχετικά µε την πολιτική, συµπεριλαµβανοµένων και των (ετήσιων)
γνωµοδοτήσεων του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) και της
Επιστηµονικής, Τεχνικής και Οικονοµικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ). ∆ηµοσίως
διαθέσιµες συµβουλές και µελέτες αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Γ∆ MARE.
• Εκτίµηση επιπτώσεων
Για την εκτίµηση επιπτώσεων, προσδιορίστηκαν διάφορες επιλογές για το πακέτο
µεταρρύθµισης της ΚΑλΠ. Όλες οι επιλογές όριζαν την περιβαλλοντική βιωσιµότητα ως
προϋπόθεση για τη συνολική βιωσιµότητα. Από άποψη µεθοδολογίας, η ανάλυση των
επιπτώσεων υποστηρίχθηκε από δείκτες επιδόσεων για τη µέτρηση των επιπτώσεων των
επιλογών. Οι επιπτώσεις όλων των επιλογών αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν στο πλαίσιο µιας
ανάλυσης της επιλογής που προβλέπει τη διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης. Αυτό
επέτρεψε τον προσδιορισµό των δύο προτιµώµενων επιλογών, όπως φαίνεται στην έκθεση
εκτίµησης επιπτώσεων. Και οι δύο επιλογές είναι παρόµοιες εφόσον δίνουν έµφαση στην
περιβαλλοντική βιωσιµότητα ενώ παράλληλα διασφαλίζουν επαρκή ευελιξία προκειµένου να
δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στον κλάδο της αλιείας να προσαρµοστεί στους φιλόδοξους
περιβαλλοντικούς σκοπούς.
3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Νοµική βάση
Άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αρχή της επικουρικότητας
Οι διατάξεις της πρότασης που σχετίζονται µε τη διατήρηση των έµβιων υδάτινων πόρων
εµπίπτουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Ένωσης και ως εκ τούτου η αρχή της
επικουρικότητας δεν ισχύει για αυτές τις διατάξεις.
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Οι διατάξεις της πρότασης σχετικά µε την υδατοκαλλιέργεια και η ανάγκη θέσπισης
στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών της Ένωσης όσον αφορά τις κοινές προτεραιότητες
και τους κοινούς στόχους για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας,
εµπίπτουν στην κοινή αρµοδιότητα της Ένωσης και των κρατών µελών. Οι µη δεσµευτικές
στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Ένωσης θα αποτελέσουν τη βάση για πολυετή
εθνικά στρατηγικά σχέδια, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές επιλογές που γίνονται σε
εθνικό επίπεδο µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
υδατοκαλλιέργειας σε γειτονικά κράτη µέλη. Οι διατάξεις της πρότασης σχετικά µε την κοινή
οργάνωση της αγοράς εµπίπτουν στην κοινή αρµοδιότητα της Ένωσης και των κρατών
µελών. Οι στόχοι της κοινής οργάνωσης της αγοράς περιλαµβάνουν την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του κλάδου αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ, τη βελτίωση της
διαφάνειας των αγορών και την ενίσχυση της διασφάλισης συνθηκών ισότιµου ανταγωνισµού
για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης. Για την επίτευξη των εν λόγω
στόχων, τα µέτρα, τα καλύπτουν την οργάνωση του κλάδου και περιλαµβάνουν µέτρα
σταθεροποίησης των αγορών και πρότυπα εµπορίας, καθώς και απαιτήσεις για την
ενηµέρωση των καταναλωτών, πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνέπεια σε ολόκληρη την
Ένωση. Κατά συνέπεια η πρόταση σέβεται την αρχή της επικουρικότητας.
Αρχή της αναλογικότητας
Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας για τον εξής λόγο:
Η κοινή αλιευτική πολιτική αποτελεί µια κοινή πολιτική και ως εκ τούτου πρέπει να
εφαρµοστεί µέσω ενός κανονισµού που θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο.
Είναι απαραίτητο και σκόπιµο για την επίτευξη του βασικού στόχου της διασφάλισης της
βιωσιµότητας των κλάδων της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίοι δηµιουργούν
µακροπρόθεσµα βιώσιµες οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες και
συµβάλλουν στη διαθεσιµότητα του επισιτιστικού εφοδιασµού, να θεσπιστούν κανόνες για τη
διατήρηση και την εκµετάλλευση των έµβιων υδάτινων πόρων. Ο παρών κανονισµός δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Μέσω της προτεινόµενης περιφερειοποιηµένης προσέγγισης, τα κράτη µέλη θα
εξουσιοδοτούνται να εγκρίνουν τα µέτρα διατήρησης και τα τεχνικά µέτρα που απαιτούνται
για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων που ορίζονται στους κανονισµούς τους οποίους
εγκρίνει ο νοµοθέτης της Ένωσης, µε βάση τη διαθέσιµη «εργαλειοθήκη» µέτρων που
περιλαµβάνονται στην πολιτική διατήρησης της ΚΑλΠ. Αυτό θα διασφαλίσει την
περιφερειακή ευελιξία κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ένωσης.
Επιπλέον, τα κράτη µέλη διατηρούν την ελευθερία να κατανείµουν τις αλιευτικές δυνατότητες
που καθιστά διαθέσιµες το Συµβούλιο σε περιοχές ή επιχειρήσεις όπως εκείνα κρίνουν
σκόπιµο, και ως εκ τούτου τα κράτη µέλη διαθέτουν µεγάλο περιθώριο ελιγµών για τη λήψη
αποφάσεων σχετικά µε το κοινωνικό/οικονοµικό µοντέλο της επιλογής τους όσον φαορά την
εκµετάλλευση των κατανεµόµενων αλιευτικών δυνατοτήτων.
4.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Λεπτοµερής επεξήγηση της πρότασης
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Με την πρότασή της, η Επιτροπή εισάγει σηµαντικές αλλαγές στην ΚΑλΠ. Σε αυτήν την
ενότητα η πρόταση εξηγείται λεπτοµερώς.
Γενικές διατάξεις
Ο γενικός σκοπός της ΚΑλΠ είναι να διασφαλιστούν εκείνες οι δραστηριότητες αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας που θα δηµιουργήσουν µακροπρόθεσµα βιώσιµες περιβαλλοντικές
συνθήκες, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την δηµιουργία ενός οικονοµικά και
κοινωνικά βιώσιµου αλιευτικού κλάδου που θα συµβάλλει στη διαθεσιµότητα των τροφίµων.
Η εκτίµηση επιπτώσεων καταδεικνύει ότι οι φιλόδοξοι στόχοι για τους πόρους που πληρούν
τη διεθνή υποχρέωση της Ένωσης να επιτύχει µέγιστη βιώσιµη απόδοση έως το 2015
µπορούν να επιτύχουν σηµαντική βελτίωση των συνολικών αποθεµάτων, οδηγώντας έτσι σε
σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές βελτιώσεις. Αυτά τα θετικά αποτελέσµατα της
εκτίµησης επιπτώσεων τονίζουν ότι η θεµελιώδης αρχή της οικολογικής βιωσιµότητας
αποτελεί απαίτηση για τη µακροπρόθεσµη οικονοµική και κοινωνική βιωσιµότητα.
Η µείωση των ανεπιθύµητων αλιευµάτων, ο τερµατισµός των απορρίψεων και η
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στα θαλάσσια οικοσυστήµατα, σε συνδυασµό µε
την προληπτική και την οικοσυστηµική προσέγγιση, θα συµβάλλουν στην καλή
περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων που υπόκεινται στην οδηγία-πλαίσιο για
τη θαλάσσια στρατηγική.
Πρόσβαση σε ύδατα
Η πρόταση επιβεβαιώνει την αρχή της ίσης πρόσβασης στα ύδατα, ενώ παράλληλα
αντιµετωπίζει ισότιµα τα σκάφη τρίτων χωρών ως προς την πρόσβασή τους στα ύδατα της
Ένωσης.
Η Επιτροπή προτείνει την επέκταση των υπαρχόντων περιορισµών στο δικαίωµα αλιείας
εντός των 12 ναυτικών µιλίων έως το 2022. Αυτοί οι περιορισµοί έχουν µειώσει την
αλιευτική πίεση στις περισσότερες βιολογικά ευαίσθητες περιοχές και έχουν συµβάλει στην
οικονοµική σταθερότητα των παράκτιων αλιευτικών δραστηριοτήτων µικρής κλίµακας.
Η Επιτροπή προτείνει να ενσωµατωθούν στον παρόντα κανονισµό οι ειδικοί περιορισµοί για
τα 100 ναυτικά µίλια γύρω από τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους, οι οποίες
ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 του Συµβουλίου12. Αυτοί δικαιολογούνται
προκειµένου να προστατευτεί η ευαίσθητη βιολογική κατάσταση των υδάτων που
περιβάλλουν αυτές τις νήσους και υπό το πρίσµα του άρθρου 349 της Συνθήκης,
λαµβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική, κοινωνική και οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη
διατήρησης της τοπικής οικονοµίας των νήσων αυτών.
∆ιατήρηση των έµβιων υδάτινων πόρων
Η διατήρηση των βιολογικών υδάτινων πόρων αποτελεί θεµελιώδη πυλώνα για την επίτευξη
των σκοπών της ΚΑλΠ.

12
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 του Συµβουλίου για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας όσον
αφορά ορισµένες αλιευτικές ζώνες και πόρους της Κοινότητας, την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2847/93 και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 685/95 και (ΕΚ) αριθ. 2027/95
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Τα πολυετή σχέδια διαχείρισης που αποσκοπούν στη διαχείριση των πόρων σε επίπεδα τα
οποία να είναι σε θέση να διασφαλίσουν µέγιστη βιώσιµη απόδοση έχουν καθοριστική
σηµασία για τη διατήρηση. Απαιτείται να υπάρξει µεταστροφή προς εκείνα τα προγράµµατα
που βασίζονται στους τύπους αλιείας, καλύπτοντας περισσότερα αποθέµατα µε λιγότερα
προγράµµατα. Η διαχείριση αποθεµάτων που δεν υπόκεινται σε προγράµµατα γίνεται µε τον
ορισµό αλιευτικών δυνατοτήτων από το Συµβούλιο και µε άλλα µέτρα.
Ένα δεύτερο θεµελιώδες στοιχείο της πρότασης για τη διατήρηση είναι ο τερµατισµός της
πρακτικής των απορρίψεων και η µείωση των ανεπιθύµητων αλιευµάτων. Η πρόταση εισάγει
την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευµάτων από συγκεκριµένα αποθέµατα, µε ακριβές
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής και σε συνδυασµό µε ορισµένα συνοδευτικά µέτρα.
Η πρόταση καλύπτει επίσης τις βασικές αρχές για τεχνικά µέτρα διατήρησης που ισχύουν για
τους τύπους αλιείας.
Για τα πολυετή σχέδια και τα τεχνικά µέτρα διατήρησης, η Επιτροπή προβλέπει την εξάλειψη
της µικροδιαχείρισης από τους συν-νοµοθέτες. Η νοµοθεσία της Ένωσης για τα εν λόγω
προγράµµατα και µέτρα απαιτείται να ορίσει τα βασικά στοιχεία, όπως το πεδίο εφαρµογής,
τους στόχους, τους δείκτες αξιολόγησης και τα χρονοδιαγράµµατα. Η Επιτροπή προτείνει την
αποκέντρωση βάσει της οποίας είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθούν τα κράτη µέλη να
εγκρίνουν τα µέτρα διατήρησης και τα τεχνικά µέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των
σκοπών και των στόχων µε τη χρήση µιας «εργαλειοθήκης» µέτρων στο πλαίσιο της
πολιτικής διατήρησης. Αυτό θα διασφαλίσει περιφερειακή ευελιξία και απλοποίηση της
πολιτικής. Η πρόταση προβλέπει διατάξεις προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη θα εγκρίνουν µέτρα που θα είναι συµβατά και αποτελεσµατικά.
Θεσπίζεται ένας µηχανισµός αναπλήρωσης µε βάση τον οποίον η Επιτροπή µπορεί να λάβει
µέτρα σε περιπτώσεις όπου δεν µπορεί να επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ των κρατών µελών ή
όταν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι.
∆ιατηρούνται οι διατάξεις για µέτρα έκτακτης ανάγκης όταν απειλείται η διατήρηση των
έµβιων υδάτινων πόρων, είτε κατόπιν αιτήµατος ενός κράτους µέλους είτε µε πρωτοβουλία
της Επιτροπής, και εισάγεται µια νέα διάταξη σχετικά µε µέτρα για τους τύπους αλιείας στο
πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν την περιβαλλοντική νοµοθεσία της Ένωσης.
∆ιατηρείται στην πρόταση η υφιστάµενη εξουσιοδότηση που έχουν τα κράτη µέλη να
λαµβάνουν µέτρα διατήρησης εντός της ζώνης των 12 ναυτικών µιλίων και µέτρα που
ισχύουν αποκλειστικά και µόνο για αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σηµαία τους.
Πρόσβαση σε πόρους
Η εισαγωγή ενός συστήµατος µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων θα αποτελέσει ένα
βασικό κίνητρο για την προσαρµογή της αλιευτικής ικανότητας του στόλου. Η εκτίµηση
επιπτώσεων έχει καταδείξει σαφώς ότι ένα τέτοιο σύστηµα µεταβιβάσιµων παραχωρήσεων
συµβάλλει σαφώς, θετικά και σηµαντικά στην εξάλειψη της πλεονάζουσας αλιευτικής
ικανότητας και στη βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του αλιευτικού κλάδου.
Η πρόταση περιλαµβάνει ένα υποχρεωτικό σύστηµα µεταβιβάσιµων αλιευτικών
παραχωρήσεων (σχετικά µε τις αλιευτικές δυνατότητες για ρυθµιζόµενα αποθέµατα) από το
2014 για όλα τα σκάφη εκτός από εκείνα που έχουν µήκος κάτω των 12 µέτρων και φέρουν
αδρανή εργαλεία. Αναγνωρίζοντας τα ειδικά χαρακτηριστικά και την κοινωνικοοικονοµική
τρωτότητα ορισµένων στόλων αλιείας µικρής κλίµακας, η επιλογή της εισαγωγής
µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων για τα εναποµείναντα σκάφη θα εναπόκειται στα
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κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη µπορούν να ρυθµίζουν τις µεταβιβάσιµες αλιευτικές
παραχωρήσεις για να εξασφαλίσουν στενή σύνδεσή τους µε τις αλιευτικές κοινότητες (π.χ.
περιορίζοντας την δυνατότητα µεταβίβασης στο πλαίσιο τµηµάτων του στόλου) και να
εµποδίσουν την κερδοσκοπία. Προκειµένου να γίνει σεβαστή και να διατηρηθεί η σχετική
σταθερότητα, η µεταβίβαση αυτών των παραχωρήσεων πρέπει να περιοριστεί σε σκάφη που
φέρουν την ίδια σηµαία. Τα κράτη µέλη µπορούν να δηµιουργήσουν ένα αποθεµατικό και να
εισαγάγουν ένα τέλος για τις παραχωρήσεις, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες µπορούν να
ανακληθούν από τα κράτη µέλη µόνο µετά τη λήξη της ισχύος τους ή µε επίκληση έγκαιρης
προειδοποίησης.
∆ιαχείριση της αλιευτικής ικανότητας
Παραµένει η γενική υποχρέωση που έχουν τα κράτη µέλη να προσαρµόζουν την αλιευτική
ικανότητα του στόλου ανάλογα µε τις αλιευτικές δυνατότητες. Εξακολουθεί να είναι
αναγκαία µια βασική πολιτική διαχείρισης του αλιευτικού στόλου η οποία να προβλέπει
ανώτατα όρια συνολικής αλιευτικής ικανότητας ανά κράτος µέλος, θεσπιζόµενα από την
Επιτροπή. Οι µεταβιβάσιµες αλιευτικές παραχωρήσεις θα επιταχύνουν τη µείωση της
αλιευτικής ικανότητας του στόλου και, ως εκ τούτου, δικαιολογηµένα θα πρέπει να
επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εξαιρούν σκάφη µε τέτοιες παραχωρήσεις από τα ανώτατα
όρια ικανότητας. Για την περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να είναι δυνατός ο
παροπλισµός σκαφών µε δηµόσια ενίσχυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας, οι
διατάξεις για µειώσεις της αλιευτικής ικανότητας του στόλου παραµένουν σε ισχύ. Τα
µητρώα στόλου του κράτους µέλους και της Επιτροπής διασφαλίζουν την παρακολούθηση
και διαχείριση των στόλων κατόπιν ενηµέρωσης.
Επιστηµονική βάση για τη διαχείριση των τύπων αλιείας
Η ύπαρξη αξιόπιστων και πλήρων δεδοµένων τόσο για επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις όσο και
για σκοπούς που σχετίζονται µε την εφαρµογή και τον έλεγχο είναι ουσιώδης για την καλή
λειτουργία της διαχείρισης των τύπων αλιείας. Η πρόταση θεσπίζει τους βασικούς κανόνες
και τις βασικές υποχρεώσεις των κρατών µελών σχετικά µε τη συλλογή, διαχείριση και
διαθεσιµότητα δεδοµένων και τις διατάξεις περί πρόσβασης της Επιτροπής σε αυτά. Η
ανάγκη συντονισµού της συλλογής δεδοµένων µεταξύ κρατών µελών σε αποκεντρωµένο
πλαίσιο αποτελεί θεµελιώδη λόγο προκειµένου η Κοινότητα να εισαγάγει την υποχρέωση
περιφερειακού συντονισµού της συλλογής δεδοµένων.
Για να βελτιωθεί η ποιότητα, η συνοχή και η συνέργεια των προσπαθειών στον τοµέα της
επιστήµης που είναι προσανατολισµένη σε µέτρα πολιτικής, η πρόταση εισάγει επίσης
διατάξεις µε βάση τις οποίες τα κράτη µέλη θα µπορούν να εγκρίνουν εθνικά προγράµµατα
συλλογής δεδοµένων αλιείας και επιστηµονικά προγράµµατα και προγράµµατα καινοτοµίας
και να συντονίζονται µεταξύ τους κυρίως στο πλαίσιο του πλαισίου έρευνας και καινοτοµίας
της Ένωσης.
Εξωτερική πολιτική
Η εξωτερική πολιτική ενσωµατώνεται στην ΚΑλΠ προκειµένου να ευθυγραµµιστούν οι
στόχοι της µε τις γενικές αρχές και τους γενικούς στόχους της ΚΑλΠ. Η Ένωση θα
συµµετάσχει ενεργά στις εργασίες των περιφερειακών ενώσεων διαχείρισης αλιείας (ΠΟ∆Α)
και διεθνών πολυµερών οργανισµών (ΟΗΕ, FAO) προκειµένου να τις ενισχύσει και να
βελτιώσει την αποδοτικότητά τους όσον αφορά τη διαχείριση και τη διατήρηση των διεθνών
ιχθυαποθεµάτων. Η Ένωση θα υποστηρίξει τις βέλτιστες διαθέσιµες επιστηµονικά
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βασισµένες θέσεις, τη συµβολή στην ανάπτυξη επιστηµονικής γνώσης και τη συνεργασία µε
σκοπό την ενίσχυση της συµµόρφωσης στο διεθνές πλαίσιο.
Οι σχέσεις µε τρίτες χώρες µέσω συµφωνιών βιώσιµης αλιείας (ΣΒΑ) αποτελούν ένα ακόµη
µέσο για τη διεθνή προώθηση των αρχών και των σκοπών της ΚΑλΠ. Οι ΣΒΑ θα συµβάλουν
στη θέσπιση ενός υψηλής ποιότητας πλαισίου διακυβέρνησης στη χώρα-εταίρο, που πρέπει
να συνάδει µε τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής και το οποίο θα εστιάζεται στη
βιώσιµη και διαφανή διαχείριση των πόρων, στην παρακολούθηση, στην επιτήρηση και στον
έλεγχο. Θα διασφαλίσουν ότι η εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων θα πραγµατοποιείται µε
βάση ορθές επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις, στοχεύοντας µόνο στους πλεονάζοντες πόρους
που η συνεργαζόµενη χώρα δεν µπορεί ή δεν επιθυµεί να αλιεύσει η ίδια. Με βάση τις ΣΒΑ,
οι χώρες-εταίροι θα αποζηµιώνονται για τη χορήγηση πρόσβασης στους αλιευτικούς τους
πόρους, ενώ θα παρέχεται και οικονοµική βοήθεια στις εν λόγω χώρες για την υλοποίηση της
εθνικής τους βιώσιµης αλιευτικής πολιτικής.
Υδατοκαλλιέργεια
Η ΚΑλΠ πρέπει να υποστηρίζει την περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά βιώσιµη
ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών. Η υδατοκαλλιέργεια συµβάλλει στην
επισιτιστική ασφάλεια, στην ανάπτυξη και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας σε παράκτιες και
αγροτικές περιοχές. Μπορεί να επιτευχθεί σοβαρή πρόοδος όταν τα κράτη µέλη αναπτύσσουν
µε βάση τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Ένωσης εθνικά στρατηγικά
προγράµµατα για τη διευκόλυνση της βιώσιµης ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας σε σχέση
µε την επιχειρηµατική ασφάλεια, την πρόσβαση σε ύδατα και χώρους, και τη διοικητική
απλοποίηση της αδειοδότησης. Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας ενέχει µια σαφή διάσταση
που σχετίζεται µε την Ένωση: οι στρατηγικές επιλογές που γίνονται σε εθνικό επίπεδο
µπορούν να έχουν επίπτωση στη σχετική ανάπτυξη γειτονικών κρατών µελών. Είναι
ουσιώδες να µπορούν τα κράτη µέλη να γνωρίζουν τι σχεδιάζουν άλλα κράτη µέλη για τη
µελλοντική ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξειδικευµένη φύση της υδατοκαλλιέργειας απαιτεί τη δηµιουργία
ενός ειδικού συµβουλευτικού φορέα των εµπλεκόµενων και προτείνει για τον σκοπό αυτό την
ίδρυση ενός γνωµοδοτικού συµβουλίου υδατοκαλλιέργειας.
Κοινή οργάνωση των αγορών
Η κοινή οργάνωση των αγορών πρέπει να συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ,
να καθιστά τον κλάδο ικανό να εφαρµόζει την ΚΑλΠ στο κατάλληλο επίπεδο, καθώς επίσης
να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, ιδίως µεταξύ των παραγωγών.
Έλεγχος και εφαρµογή
Σύµφωνα µε το νέο καθεστώς ελέγχου που θεσπίστηκε µε τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ.
1005/2008 και αριθ. 1224/200913, η πρόταση ενσωµατώνει τα βασικά στοιχεία του

13

EL

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συµβουλίου περί δηµιουργίας κοινοτικού συστήµατος
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνοµης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, και κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήµατος ελέγχου της τήρησης
των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 847/96,
(ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ.
2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007,
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καθεστώτος ελέγχου και εφαρµογής της Ένωσης µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τους κανόνες
της ΚΑλΠ. Υπό το πρίσµα της εισαγωγής, στο τµήµα που αφορά τη διατήρηση, της
υποχρέωσης εκφόρτωσης µε σκοπό την αποφυγή των απορρίψεων, η Επιτροπή προτείνει
υποχρεώσεις παρακολούθησης και ελέγχου ιδίως σε σχέση µε πλήρως τεκµηριωµένους
τύπους αλιείας, καθώς και πιλοτικά προγράµµατα για νέες τεχνολογίες ελέγχου αλιείας που
συµβάλλουν στη βιώσιµη αλιεία.
Χρηµατοδοτικά µέσα
Με σκοπό την ενίσχυση της συµµόρφωσης, η πρόταση εισάγει προϋποθέσεις για την
οικονοµική βοήθεια από την Ένωση η οποία µπορεί να χορηγηθεί προκειµένου να συµβάλει
στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ. Η οικονοµική ενίσχυση θα εξαρτάται από τη
συµµόρφωση µε τους κανόνες, και η αρχή αυτή θα ισχύει τόσο για τα κράτη µέλη όσο και για
τις επιχειρήσεις. Για τα κράτη µέλη, η µη συµµόρφωση θα οδηγεί σε διακοπή, αναστολή ή
οικονοµική διόρθωση σε σχέση µε την οικονοµική βοήθεια της Ένωσης. Για τις επιχειρήσεις,
οι σοβαρές παραβάσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε απαγόρευση της πρόσβασης σε
οικονοµική βοήθεια ή σε οικονοµικές µειώσεις. Επιπρόσθετα, η πρόταση εισάγει την
υποχρέωση των κρατών µελών, όταν χορηγούν οικονοµική βοήθεια, να λαµβάνουν υπόψη τη
συµπεριφορά (ιδίως την απουσία σοβαρών παραβάσεων) των επιχειρήσεων κατά το
πρόσφατο παρελθόν.
Γνωµοδοτικά συµβούλια
Η Επιτροπή προτείνει την ενοποίηση, και όπου είναι δυνατόν την επέκταση της πείρας που
έχει συσσωρευτεί µε τα περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια στο πλαίσιο της ΚΑλΠ.
Εφόσον µερικά από αυτά δεν έχουν περιφερειακό χαρακτήρα ή περιορισµό, τα επτά
υπάρχοντα συµβούλια πρέπει να µετονοµαστούν σε γνωµοδοτικά συµβούλια, παράλληλα µε
τη δηµιουργία του γνωµοδοτικού συµβουλίου υδατοκαλλιέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες του Εύξεινου Πόντου, µιας περίκλειστης θαλάσσιας λεκάνης στην οποία έχουν
δικαιώµατα και τέσσερα κράτη που δεν είναι µέλη της Ένωσης, και λαµβάνοντας υπόψη τις
τρέχουσες συζητήσεις µε χώρες του Εύξεινου Πόντου εκτός ΕΕ µε στόχο την υποβολή
προτάσεων σχετικά µε την πολιτική διατήρησης και την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ
της Ρουµανίας, της Βουλγαρίας και τους γείτονές τους στην θαλάσσια λεκάνη, η Επιτροπή
σκοπεύει να συγκροτήσει γνωµοδοτικό συµβούλιο για τον Εύξεινο Πόντο µέχρι το 2015.
Τελικές διατάξεις
Το τελικό µέρος ορίζει τους τοµείς µεταβίβασης εξουσιών στην Επιτροπή, την άσκηση και
την ανάκληση της µεταβίβασης αυτής και τις σχετικές ενστάσεις, καθώς και την ίδρυση µιας
επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε σχέση µε τις εκτελεστικές πράξεις. Επίσης,
προτείνει την κατάργηση ή/και τροποποίηση της σχετικής ισχύουσας νοµοθεσίας.

(ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93,
(ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006
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2011/0195 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την κοινή αλιευτική πολιτική

TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως το άρθρο
43 παράγραφος 2,
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής14,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής και Κοινωνικής Επιτροπής15,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2371/200216 θέσπισε ένα κοινοτικό σύστηµα για τη
διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής
αλιευτικής πολιτικής.

(2)

Το πεδίο εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής καλύπτει τη διατήρηση, τη
διαχείριση και την εκµετάλλευση των έµβιων υδάτινων πόρων. Επιπλέον, το πεδίο
εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής επεκτείνεται σε µέτρα σχετικά µε τις
αγορές και οικονοµικά µέτρα για την υποστήριξη των σκοπών της, για τους έµβιους
πόρους που ζουν σε γλυκά ύδατα και για την υδατοκαλλιέργεια, καθώς και στη
µεταποίηση και διάθεση στην αγορά των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
εφόσον οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται στην επικράτεια των κρατών µελών ή σε
κοινοτικά ύδατα, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που ασκούνται από αλιευτικά
σκάφη τα οποία φέρουν τη σηµαία τρίτων χωρών και είναι νηολογηµένα σε τρίτες
χώρες ή από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή από υπηκόους των κρατών µελών, µε την
επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σηµαίας και τηρουµένων των

14
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ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59
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διατάξεων του άρθρου 117 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της
Θάλασσας.
(3)

Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας συµβάλλουν στη δηµιουργία µακροπρόθεσµα βιώσιµων
περιβαλλοντικών, οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών. Πρέπει επίσης να
συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο διαβίωσης για
τον αλιευτικό κλάδο και στη σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης να διασφαλίζει
τη διαθεσιµότητα των πόρων και το ότι οι προµήθειες θα φτάνουν στους καταναλωτές
σε λογικές τιµές.

(4)

Η Ένωση είναι συµβαλλόµενο µέρος στη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το
∆ίκαιο της Θάλασσας της 10ης ∆εκεµβρίου 1982 (UNCLOS)17 και έχει κυρώσει τη
συµφωνία για την εφαρµογή των διατάξεων της σύµβασης για το ∆ίκαιο της
Θάλασσας, της 10ης ∆εκεµβρίου 1982, όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση των
αλληλοεπικαλυπτόµενων και των άκρως µεταναστευτικών αποθεµάτων ιχθύων των
Ηνωµένων Εθνών της 4ης Αυγούστου 1995 («συµφωνία του ΟΗΕ για τα αποθέµατα
ιχθύων»)18. Έχει επίσης αποδεχτεί τη συµφωνία της 24ης Νοεµβρίου 1993 του
Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO) για την προώθηση
της τήρησης διεθνών µέτρων διατήρησης και διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη στην
ανοιχτή θάλασσα («συµφωνία συµµόρφωσης του FAO»)19. Αυτές οι διεθνείς πράξεις
προβλέπουν κατά κύριο λόγο υποχρεώσεις διατήρησης, συµπεριλαµβανοµένης,
µεταξύ άλλων, της υποχρέωσης λήψης µέτρων διατήρησης και διαχείρισης µε στόχο
τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των θαλάσσιων πόρων σε επίπεδα τα οποία να
µπορούν να παράγουν τη µέγιστη βιώσιµη απόδοση, τόσο εντός θαλασσίων περιοχών
εθνικής δικαιοδοσίας όσο και στην ανοικτή θάλασσα, και συνεργασίας µε άλλα κράτη
για τον σκοπό αυτό, υποχρεώσεις εφαρµογής της προληπτικής προσέγγισης ευρέως
για τη διατήρηση, διαχείριση και εκµετάλλευση των αλιευτικών αποθεµάτων,
υποχρεώσεις διασφάλισης της συµβατότητας των µέτρων διατήρησης και διαχείρισης
όπου προκύπτουν θαλάσσιοι πόροι σε θαλάσσιες περιοχές διαφορετικού καθεστώτος
δικαιοδοσίας και υποχρεώσεις να λαµβάνονται δεόντως υπόψη άλλες θεµιτές χρήσεις
των θαλασσών. Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να συµβάλλει στην προσήκουσα
εκτέλεση από την Ένωση των διεθνών υποχρεώσεών της στο πλαίσιο αυτών των
διεθνών πράξεων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη µέλη θεσπίζουν µέτρα
διατήρησης και διαχείρισης, για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί στο πλαίσιο της
κοινής αλιευτικής πολιτικής, πρέπει επίσης να ενεργούν µε τρόπο που να συνάδει
πλήρως µε τις διεθνείς υποχρεώσεις διατήρησης και της συνεργασίας στο πλαίσιο των
εν λόγω διεθνών πράξεων.

(5)

Στην παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο
Γιοχάνεσµπουργκ το 2002, η Ένωση και τα κράτη µέλη της δεσµεύτηκαν να δράσουν
κατά της συνεχιζόµενης µείωσης πολλών ιχθυαποθεµάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική πολιτική της προκειµένου να διασφαλίσει
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση των επιπέδων εκµετάλλευσης των έµβιων
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε επίπεδα ικανά να παραγάγουν µέγιστες
βιώσιµες αποδόσεις από τους πληθυσµούς των αλιευόµενων αποθεµάτων έως το 2015.

17
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ΕΕ L 189 της 3.7.1998, σ. 14
ΕΕ L 177 της 16.7.1996, σ. 24
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Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν λιγότερες επιστηµονικές πληροφορίες, αυτό
ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρµογή υποκατάστατων µεταβλητών για τη µέγιστη
βιώσιµη απόδοση.
(6)

Στόχοι για την αλιεία καθορίστηκαν στην απόφαση της διάσκεψης των
συµβαλλοµένων µερών της σύµβασης για τη βιοποικιλότητα για το στρατηγικό σχέδιο
για τη βιοποικιλότητα 2011-202020, ενώ η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να
διασφαλίζει τη συνοχή µε τους στόχους βιοποικιλότητας που εγκρίθηκαν από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο21 και τους στόχους της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Η
ασφάλεια ζωής µας, το φυσικό µας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη
βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2020»22, ιδίως για να επιτευχθεί η µέγιστη βιώσιµη
απόδοση έως το 2015.

(7)

Η βιώσιµη εκµετάλλευση των έµβιων υδάτινων πόρων πρέπει να βασίζεται στην
προληπτική προσέγγιση, η οποία πρέπει να προέρχεται από την προληπτική
προσέγγιση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 191 παράγραφος 2 της
Συνθήκης.

(8)

Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να συµβάλλει στην προστασία και διατήρηση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής
κατάστασης το αργότερο έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης
Ιουνίου 2008 περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το
θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)23.

(9)

Πρέπει να υλοποιηθεί µια οικοσυστηµική προσέγγιση της διαχείρισης της αλιείας, οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να περιοριστούν
και τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και προοδευτικά να
εξαλειφθούν.

(10)

Είναι σηµαντικό η διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται από αρχές
ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι αρχές περιλαµβάνουν τη λήψη αποφάσεων µε βάση
τις βέλτιστες διαθέσιµες επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις, ευρεία συµµετοχή των
εµπλεκοµένων φορέων και µακροπρόθεσµη προοπτική. Η επιτυχής διαχείριση της
κοινής αλιευτικής πολιτικής εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισµό των
αρµοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και από
τη συµβατότητα και συνοχή των µέτρων που λαµβάνονται από κοινού µε άλλες
ενωσιακές πολιτικές.

(11)

Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να λαµβάνει πλήρως υπόψη, όπου απαιτείται, την
υγεία και την καλή µεταχείριση των ζώων, καθώς και την επισιτιστική ασφάλεια και
την ασφάλεια των ζωοτροφών.

(12)

Η εφαρµογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής πρέπει να συνεκτιµά τις
αλληλεπιδράσεις µε άλλες θαλάσσιες υποθέσεις όπως αντιµετωπίζονται στην

20

Απόφαση X/2 της διάσκεψης των µερών (COP)
EU CO 7/10 της 26 Μαρτίου 2010.
COM(2011)244.
ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.
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ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική24, αναγνωρίζοντας ότι όλα τα ζητήµατα που
σχετίζονται µε τους ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης είναι
αλληλοσυνδεόµενα, συµπεριλαµβανοµένου και του θαλάσσιου χωροταξικού
σχεδιασµού. Πρέπει να διασφαλίζεται συνέπεια και ενοποιηµένη προσέγγιση κατά τη
διαχείριση διαφορετικών τοµεακών πολιτικών στη Βαλτική Θάλασσα, στη Βόρεια
Θάλασσα, στην Κελτική Θάλασσα, στον Βισκαϊκό Κόλπο και στις ιβηρικές ακτές,
καθώς και στις θαλάσσιες λεκάνες της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου.

EL

(13)

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη πρέπει να διαθέτουν ισότιµη πρόσβαση στα ύδατα και
στους πόρους της Ένωσης, µε την επιφύλαξη των κανόνων της ΚΑλΠ.

(14)

Οι ισχύοντες κανόνες που περιορίζουν την πρόσβαση σε πόρους εντός των ζωνών των
12 µιλίων των κρατών µελών λειτουργούν ικανοποιητικά συµβάλλοντας στη
διατήρηση περιορίζοντας την αλιευτική προσπάθεια στο πιο ευαίσθητο τµήµα των
υδάτων της Ένωσης. Αυτοί οι κανόνες έχουν διατηρήσει επίσης τις παραδοσιακές
αλιευτικές δραστηριότητες από τις οποίες εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η κοινωνική
και οικονοµική ανάπτυξη ορισµένων παράκτιων κοινοτήτων. Συνεπώς αυτοί οι
κανόνες πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν.

(15)

Οι έµβιοι υδάτινοι πόροι γύρω από τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους
πρέπει να εξακολουθήσουν να προστατεύονται δεδοµένου ότι συµβάλλουν στη
διατήρηση της τοπικής οικονοµίας αυτών των νησιών, λαµβάνοντας υπόψη τη δοµική,
κοινωνική και οικονοµική κατάσταση αυτών των νησιών. Συνεπώς, πρέπει να
διατηρηθεί ο περιορισµός ορισµένων αλιευτικών δραστηριοτήτων σε αυτά τα ύδατα
µόνο σε αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογηµένα στα λιµάνια των Αζορών, της
Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων.

(16)

Ο σκοπός της βιώσιµης εκµετάλλευσης των έµβιων υδάτινων πόρων επιτυγχάνεται
αποτελεσµατικότερα µέσω µιας πολυετούς προσέγγισης για τη διαχείριση της αλιείας,
θεσπίζοντας κατά προτεραιότητα πολυετή σχέδια τα οποία αντανακλούν τις
ιδιαιτερότητες διάφορων τύπων αλιείας.

(17)

Τα πολυετή σχέδια πρέπει, όπου αυτό είναι δυνατόν, να καλύπτουν πολλαπλά
αποθέµατα, όταν η εκµετάλλευση των εν λόγω αποθεµάτων γίνεται από κοινού. Τα
πολυετή σχέδια πρέπει να θέτουν τη βάση για τον ορισµό αλιευτικών δυνατοτήτων και
ποσοτικοποιηµένων στόχων για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των σχετικών αποθεµάτων
και θαλάσσιων οικοσυστηµάτων, καθορίζοντας σαφή χρονοδιαγράµµατα και
µηχανισµούς προστασίας για απρόβλεπτες εξελίξεις.

(18)

Απαιτούνται µέτρα για τη µείωση και την εξάλειψη των σηµερινών υψηλών επιπέδων
ανεπιθύµητων αλιευµάτων και απορρίψεων. Πράγµατι, τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα και
οι ανεπιθύµητες απορρίψεις αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και επηρεάζουν αρνητικά
τη βιώσιµη εκµετάλλευση των έµβιων υδάτινων πόρων και των θαλάσσιων
οικοσυστηµάτων, καθώς και την οικονοµική βιωσιµότητα της αλιείας. Πρέπει να
θεσπιστεί και να εφαρµοστεί σταδιακά η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των
αλιευµάτων των διαχειριζόµενων αποθεµάτων που αλιεύονται κατά τη διάρκεια
αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.

24

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την ολοκληρωµένη
θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, COM(2007)575 τελικό.
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(19)

Η εκφόρτωση ανεπιθύµητων αλιευµάτων δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα πλήρη
οικονοµικά πλεονεκτήµατα για την επιχείρηση. Για την εκφόρτωση αλιευµάτων µε
µέγεθος µικρότερο από το ελάχιστο µέγεθος αναφοράς διατήρησης, ο προορισµός των
αλιευµάτων πρέπει να είναι περιορισµένος και να εξαιρεί την πώληση για ανθρώπινη
κατανάλωση.

(20)

Χάριν της διατήρησης των αποθεµάτων, πρέπει να εφαρµοστούν σαφείς
αντικειµενικοί σκοποί αναφορικά µε ορισµένα τεχνικά µέτρα.

(21)

Όσον αφορά αποθέµατα για τα οποία δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, πρέπει να
οριστούν οι ρυθµοί εκµετάλλευσης που διασφαλίζουν τη µέγιστη βιώσιµη απόδοση µε
τον καθορισµό ορίων αλιευµάτων ή/και αλιευτικής προσπάθειας.

(22)

Ενόψει της επισφαλούς οικονοµικής κατάστασης του τοµέα της αλιείας και της
εξάρτησης ορισµένων παράκτιων κοινοτήτων από τις αλιευτικές δραστηριότητες,
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.

(23)

Αυτή η σχετική σταθερότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων, δεδοµένης της
προσωρινής βιολογικής κατάστασης των αποθεµάτων, πρέπει να διασφαλίζει τις
ιδιαίτερες ανάγκες περιοχών όπου οι τοπικές κοινότητες εξαρτώνται ιδιαίτερα από την
αλιεία και τις συναφείς δραστηριότητες, όπως αποφάσισε το Συµβούλιο στο ψήφισµα
της 3ης Νοεµβρίου 1976 που αφορά ορισµένα εξωτερικά θέµατα της δηµιουργίας στην
Κοινότητα αλιευτικής ζώνης 200 µιλίων25 µε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1977 και
ιδίως µε το παράρτηµα VII αυτού. Συνεπώς, η έννοια της σχετικής σταθερότητας που
επιδιώκεται πρέπει να νοείται κατά τον τρόπο αυτό.

(24)

Τα κράτη µέλη πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν στην Επιτροπή
τεκµηριωµένα αιτήµατα για τον ορισµό µέτρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής
πολιτικής για µέτρα που τα κράτη µέλη θεωρούν απαραίτητα προκειµένου να
συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις όσον αφορά τις ζώνες ειδικής προστασίας
σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Συµβουλίου της 30ής
Νοεµβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών26 ειδικές ζώνες
διατήρησης σύµφωνα µε το άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας27, καθώς και θαλάσσιες προστατευµένες περιοχές σύµφωνα µε το άρθρο
13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της
πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια
στρατηγική)28.

(25)

Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να εγκρίνει προσωρινά µέτρα στην περίπτωση
σοβαρής απειλής, η οποία απαιτεί άµεση δράση, στη διατήρηση των έµβιων υδάτινων

25

ΕΕ C 105 της 7.5.1981, σ.1.
ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.
ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19
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πόρων ή του θαλάσσιου οικοσυστήµατος, που προκύπτει από αλιευτικές
δραστηριότητες.

EL

(26)

Τα κράτη µέλη πρέπει να είναι σε θέση να εγκρίνουν µέτρα διατήρησης και τεχνικά
µέτρα για την υλοποίηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής προκειµένου η πολιτική να
αντιµετωπίσει καλύτερα τις πραγµατικότητες και ιδιαιτερότητες των επιµέρους τύπων
αλιείας και να βελτιωθεί η συµµόρφωση µε την εν λόγω πολιτική.

(27)

Στη θαλάσσια ζώνη των 12 ναυτικών µιλίων, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη
πρέπει να λαµβάνουν µέτρα διατήρησης και διαχείρισης, τα οποία να εφαρµόζονται σε
όλα τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, υπό τον όρο ότι τα µέτρα αυτά, στην περίπτωση
που εφαρµόζονται σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη άλλων κρατών µελών, δεν εισάγουν
διακρίσεις και τίθενται σε εφαρµογή µετά από προηγούµενη διαβούλευση των
υπόλοιπων ενδιαφερόµενων κρατών µελών, και υπό τον όρο ότι η Ένωση δεν έχει
λάβει ειδικά µέτρα διατήρησης και διαχείρισης στη συγκεκριµένη ζώνη των 12
ναυτικών µιλίων.

(28)

Τα κράτη µέλη πρέπει να µπορούν να εγκρίνουν µέτρα διατήρησης και διαχείρισης για
αποθέµατα σε ενωσιακά ύδατα τα οποία να εφαρµόζονται αποκλειστικά και µόνο σε
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους.

(29)

Πρέπει να εφαρµοστεί το αργότερο έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ένα σύστηµα
µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων για την πλειονότητα των διαχειριζόµενων
αποθεµάτων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα σκάφη µήκους
12 µέτρων και άνω και για όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που φέρουν συρόµενα
αλιευτικά εργαλεία. τίθενται σε εφαρµογή µετά από προηγούµενη διαβούλευση των
υπόλοιπων ενδιαφερόµενων κρατών µελών, και υπό τον όρο ότι η Ένωση δεν έχει
λάβει ειδικά µέτρα διατήρησης και διαχείρισης σε αυτήν τη ζώνη των 12 ναυτικών
µιλίων. Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από τις µεταβιβάσιµες αλιευτικές
παραχωρήσεις σκάφη µήκους έως 12 µέτρα εκτός των σκαφών που χρησιµοποιούν
συρόµενα εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει να συµβάλλει σε µειώσεις του
στόλου µε κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη βελτίωση της οικονοµικής
απόδοσης, µε παράλληλη δηµιουργία νοµικά ασφαλών και αποκλειστικών
µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων αλιευτικών δυνατοτήτων
ενός κράτους µέλους. ∆εδοµένου ότι οι βιολογικοί πόροι της θάλασσας αποτελούν
κοινό αγαθό, οι µεταβιβάσιµες αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει να θεσπίζουν
δικαιώµατα µόνο στο µέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών δυνατοτήτων ενός
κράτους µέλους που µπορεί να ανακληθεί σύµφωνα µε καθορισµένους κανόνες.

(30)

Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει να είναι µεταβιβάσιµες και µισθώσιµες µε σκοπό
την αποκέντρωση της διαχείρισης των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον αλιευτικό
κλάδο και για να εξασφαλιστεί ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο δεν θα
πρέπει να στηριχτούν δηµόσια οικονοµική βοήθεια στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής
πολιτικής.

(31)

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η κοινωνικοοικονοµική τρωτότητα µερικών στόλων
αλιείας µικρής κλίµακας δικαιολογούν τον περιορισµό του υποχρεωτικού συστήµατος
µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων στα µεγάλα σκάφη. Το σύστηµα των
µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων πρέπει να ισχύει για αποθέµατα για τα
οποία έχουν κατανεµηθεί αλιευτικές δυνατότητες.
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(32)

Για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που δεν λειτουργούν στο πλαίσιο συστήµατος
µεταβιβάσιµων παραχωρήσεων, πρέπει να λαµβάνονται ειδικά µέτρα προκειµένου να
ευθυγραµµιστεί ο αριθµός των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών µε τους διαθέσιµους
πόρους. Με αυτά τα µέτρα πρέπει να καθορίζονται υποχρεωτικά ανώτατα όρια
αλιευτικής ικανότητας του στόλου και να θεσπίζουν εθνικά προγράµµατα
εισόδου/εξόδου όσον αφορά τη χρηµατοδότηση παροπλισµού που χορηγείται στο
πλαίσιο της του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας.

(33)

Τα κράτη µέλη πρέπει να τηρούν αρχεία µε τα ελάχιστα στοιχεία για τα
χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που
φέρουν τη σηµαία τους. Αυτά τα αρχεία πρέπει να τίθενται στη διάθεση της
Επιτροπής µε σκοπό την παρακολούθηση του µεγέθους των στόλων των κρατών
µελών.

(34)

Η διαχείριση της αλιείας που βασίζεται στις βέλτιστες επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις
απαιτεί εναρµονισµένα, αξιόπιστα και ακριβή σύνολα δεδοµένων. Συνεπώς, τα κράτη
µέλη συλλέγουν δεδοµένα για τους στόλους και τις δραστηριότητές τους, ιδίως
βιολογικά δεδοµένα που να καλύπτουν τα αλιεύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των
απορρίψεων, πληροφορίες από έρευνες για τα αλιευτικά αποθέµατα και τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν οι αλιευτικές
δραστηριότητες στο θαλάσσιο οικοσύστηµα.

(35)

Η συλλογή δεδοµένων πρέπει να περιλαµβάνει δεδοµένα που να διευκολύνουν την
εκτίµηση της οικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της µεταποίησης προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και των τάσεων απασχόλησης στους εν λόγω
τοµείς.

(36)

Τα κράτη µέλη πρέπει να διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιµα στους τελικούς
χρήστες επιστηµονικά δεδοµένα µε βάση ένα πολυετές ενωσιακό πρόγραµµα. Τα
κράτη µέλη πρέπει επίσης να συνεργάζονται µεταξύ τους για το συντονισµό των
δραστηριοτήτων συλλογής δεδοµένων. Κατά περίπτωση, τα κράτη µέλη πρέπει επίσης
να συνεργάζονται µε τρίτες χώρες εντός της ίδιας θαλάσσιας λεκάνης όσον αφορά τη
συλλογή δεδοµένων.

(37)

Πρέπει να ενισχυθεί η αλιευτική επιστήµη µε γνώµονα την πολιτική µέσω
προγραµµάτων συλλογής επιστηµονικών δεδοµένων, έρευνας και καινοτοµίας στον
τοµέα της αλιείας, τα οποία θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο σε συντονισµό µε άλλα
κράτη µέλη, καθώς και εργαλεία στο πλαίσιο της ενωσιακής έρευνας και καινοτοµίας.

(38)

Η Ένωση πρέπει να προάγει τους σκοπούς της κοινής αλιευτικής πολιτικής διεθνώς.
Για τον σκοπό αυτό, η Ένωση πρέπει να επιζητήσει τη βελτίωση της απόδοσης των
περιφερειακών και διεθνών οργανισµών σε ό,τι αφορά τη διατήρηση και διαχείριση
διεθνών ιχθυαποθεµάτων, προωθώντας τη λήψη αποφάσεων µε βάση την επιστήµη
και τη βελτιωµένη συµµόρφωση, την αυξηµένη διαφάνεια και τη συµµετοχή των
εµπλεκοµένων, καθώς επίσης καταπολεµώντας τις παράνοµες, λαθραίες και άναρχες
(ΠΛΑ) αλιευτικές δραστηριότητες.

(39)

Οι συµφωνίες βιώσιµης αλιείας που συνάπτονται µε τρίτες χώρες πρέπει να
διασφαλίζουν ότι οι ενωσιακές αλιευτικές δραστηριότητες σε ύδατα τρίτων χωρών
βασίζονται στις βέλτιστες επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις, διασφαλίζοντας τη βιώσιµη
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εκµετάλλευση των έµβιων υδάτινων πόρων. Οι εν λόγω συµφωνίες που παρέχουν
πρόσβαση σε δικαιώµατα έναντι χρηµατοοικονοµικής συµµετοχής της Ένωσης πρέπει
να συµβάλουν στη δηµιουργία ενός υψηλής ποιότητας πλαισίου διακυβέρνησης για τη
διασφάλιση ιδίως, αποδοτικών µέτρων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης.
(40)

Η εισαγωγή ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στις συµφωνίες βιώσιµης αλιείας
πρέπει να είναι απολύτως συµβατή µε τους γενικούς σκοπούς της αναπτυξιακής
πολιτικής της Ένωσης.

(41)

Ο σεβασµός στις δηµοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως ορίζονται
στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και σε άλλες
συναφείς διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και στην αρχή του
κράτους δικαίου, πρέπει να αποτελούν ουσιώδες στοιχείο των συµφωνιών βιώσιµης
αλιείας και να περιλαµβάνουν ειδική ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

(42)

Η υδατοκαλλιέργεια πρέπει να συµβάλλει στη διατήρηση του δυναµικού παραγωγής
τροφίµων σε βιώσιµη βάση σε όλη την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστεί
µακροπρόθεσµα η επισιτιστική ασφάλεια για τους ευρωπαίους πολίτες και να
συµβάλει στην αντιµετώπιση της αυξανόµενης παγκόσµιας ζήτησης σε θαλάσσια
προϊόντα διατροφής.

(43)

Η στρατηγική της Επιτροπής για τη βιώσιµη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
υδατοκαλλιέργειας29 που εγκρίθηκε το 2009, έγινε δεκτή µε ικανοποίηση και
εγκρίθηκε από το Συµβούλιο και για την οποία εξέφρασε την ικανοποίησή του το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόνισε την ανάγκη δηµιουργίας και προώθησης συνθηκών
ισότιµου ανταγωνισµού για την υδατοκαλλιέργεια ως βάση για την βιώσιµη ανάπτυξή
της.

(44)

Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να συµβάλλει στην στρατηγική Ευρώπη 2020 για
έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη και στην επίτευξη των
στόχων που καθορίζονται στην εν λόγω στρατηγική30.

(45)

Επειδή οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας στην Ένωση επηρεάζονται από
διαφορετικές συνθήκες κατά µήκος των εθνικών συνόρων, µεταξύ άλλων όσον αφορά
τις άδειες των επιχειρήσεων, πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές κατευθυντήριες
γραµµές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας,
την υποστήριξη της ανάπτυξης και της καινοτοµίας του, και την ενθάρρυνση της
οικονοµικής δραστηριότητας, τη διαφοροποίηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στις παράκτιες και αγροτικές περιοχές, καθώς τη δηµιουργία µηχανισµών ανταλλαγής
πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και βέλτιστων πρακτικών µέσω µιας
ανοικτής µεθόδου συντονισµού εθνικών µέτρων που αφορούν την ασφάλεια των
επιχειρήσεων, την πρόσβαση στα ύδατα και τον χώρο της Ένωσης και τη διοικητική
απλούστευση της αδειοδότησης.

(46)

Η εξειδικευµένη φύση της υδατοκαλλιέργειας απαιτεί τη δηµιουργία ενός
γνωµοδοτικού συµβουλίου για διαβουλεύσεις µε τους εµπλεκόµενους σχετικά µε τα
στοιχεία των ενωσιακών πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν την
υδατοκαλλιέργεια.

29

COM(2009)162 τελικό.
COM(2010) 2020 τελικό
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(47)

Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης και απαιτείται απλοποίηση για να βελτιωθεί η
διαχείριση της παραγωγής και των δραστηριοτήτων εµπορίας του κλάδου· η κοινή
οργάνωση αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να
εξασφαλίζει όρους ισότιµου ανταγωνισµού για όλα τα προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, πρέπει να επιτρέπει
στους καταναλωτές να κάνουν καλύτερα ενηµερωµένες επιλογές και να υποστηρίζουν
την υπεύθυνη κατανάλωση, και θα βελτιώσει την οικονοµική γνώση και κατανόηση
των αγορών της Ένωσης κατά µήκος της αλυσίδας εφοδιασµού.

(48)

Η κοινή οργάνωση της αγοράς πρέπει να εφαρµοστεί σύµφωνα µε τις διεθνείς
δεσµεύσεις της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου. Η επιτυχία της κοινής αλιευτικής πολιτικής προϋποθέτει ένα
αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής, συµπεριλαµβανοµένης
της καταπολέµησης των δραστηριοτήτων ΠΛΑ αλιείας Πρέπει να θεσπιστεί ένα
ενωσιακό σύστηµα ελέγχου, επιθεώρησης και εφαρµογής για τη διασφάλιση της
συµµόρφωσης µε τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

(49)

Πρέπει να προωθηθεί η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στο πλαίσιο του ενωσιακού
συστήµατος ελέγχου, επιθεώρησης και εφαρµογής. Τα κράτη µέλη ή η Επιτροπή
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόζουν πιλοτικά προγράµµατα για νέες
τεχνολογίες ελέγχου και νέα συστήµατα διαχείρισης δεδοµένων.

(50)

Για να διασφαλιστεί η συµµετοχή των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων στο ενωσιακό
σύστηµα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής, τα κράτη µέλη πρέπει να είναι σε θέση
να απαιτούν από τους κατόχους αλιευτικών αδειών για ενωσιακά σκάφη µήκους 12
µέτρων και άνω που φέρουν τη σηµαία τους να συµβάλλουν αναλογικά στην κάλυψη
των δαπανών του εν λόγω συστήµατος.

(51)

Οι στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής δεν µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά
από τα κράτη µέλη δεδοµένων των προβληµάτων που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη
του αλιευτικού κλάδου και της διαχείρισής του, καθώς και των ορίων των
οικονοµικών πόρων των κρατών µελών. Συνεπώς, πρέπει να χορηγηθεί πολυετής
ενωσιακή οικονοµική βοήθεια µε έµφαση στις προτεραιότητες της κοινής αλιευτικής
πολιτικής, γεγονός που θα συµβάλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών.

(52)

Η οικονοµική βοήθεια της Ένωσης πρέπει να χορηγείται υπό τον όρο της
συµµόρφωσης των κρατών µελών και των επιχειρήσεων µε την κοινή αλιευτική
πολιτική. Εποµένως η εν λόγω οικονοµική βοήθεια πρέπει να διακόπτεται, να
αναστέλλεται ή να διορθώνεται σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε τους κανόνες της
κοινής αλιευτικής πολιτικής από τα κράτη µέλη και σοβαρών παραβιάσεων των εν
λόγω κανόνων από τις επιχειρήσεις.

(53)

Ο διάλογος µε τους εµπλεκοµένους έχει αποδειχθεί ουσιώδης για την επίτευξη των
στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών
συνθηκών που επικρατούν στα ενωσιακά ύδατα και την αυξηµένη περιφερειοποίηση
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τα γνωµοδοτικά συµβούλια πρέπει να διασφαλίζουν
ότι η κοινή αλιευτική πολιτική θα αξιοποιεί τη γνώση και την πείρα όλων των
εµπλεκοµένων.
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(54)

Ενδείκνυται να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
για την σύσταση νέου γνωµοδοτικού συµβουλίου και την τροποποίηση των τοµέων
αρµοδιότητας των υφιστάµενων συµβουλίων, ιδίως µε βάση τις ιδιαιτερότητες του
Εύξεινου Πόντου.

(55)

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής, πρέπει να
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 290 της
Συνθήκης µε σκοπό την εξειδίκευση µέτρων που αφορούν την αλιεία για να
αµβλυνθούν οι επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ειδικές ζώνες
διατήρησης, καθώς και την προσαρµογή της υποχρεωτικής εκφόρτωσης όλων των
αλιευµάτων ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της
Ένωσης, των προεπιλεγµένων µέτρων διατήρησης στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων ή
τεχνικών µέτρων, του επανυπολογισµού των ανώτατων ορίων ικανότητας των
στόλων, του ορισµού στοιχείων για τα χαρακτηριστικά και τη δραστηριότητα
ενωσιακών αλιευτικών σκαφών, των κανόνων εκτέλεσης πιλοτικών προγραµµάτων
για νέες τεχνολογίες ελέγχου και νέα συστήµατα διαχείρισης δεδοµένων, των
τροποποιήσεων του παραρτήµατος ΙΙΙ όσον αφορά τις περιοχές αρµοδιότητας, τη
σύνθεση και λειτουργία των γνωµοδοτικών συµβουλίων.

(56)

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της για την επικαιροποίηση των εν λόγω
απαιτήσεων και σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων.

(57)

Η Επιτροπή, κατά την προετοιµασία και την κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων,
πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

(58)

Για να διασφαλιστούν οµοιόµορφες συνθήκες υλοποίησης των τεχνικών λειτουργικών
απαιτήσεων για τις ρυθµίσεις διαβίβασης πληροφοριών που σχετίζονται µε µητρώα
αλιευτικών στόλων και απαιτήσεις δεδοµένων για τη διαχείριση της αλιείας, πρέπει να
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρµοδιότητες. Οι αρµοδιότητες αυτές πρέπει
να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή31.

(59)

Για την επίτευξη του βασικού στόχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής, που είναι η
διασφάλιση µακροπρόθεσµα βιώσιµων περιβαλλοντικών, οικονοµικών και
κοινωνικών συνθηκών για τους κλάδους της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και η
συµβολή για τη διαθεσιµότητα του επισιτιστικού εφοδιασµού, είναι αναγκαίο και
σκόπιµο να θεσπιστούν κανόνες για τη διατήρηση και την εκµετάλλευση των έµβιων
υδάτινων πόρων.

(60)

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς
επίτευξη του στόχου αυτού.

31

ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
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(61)

Όταν τεθούν σε ισχύ η αντίστοιχοι κανόνες µε βάση τον παρόντα κανονισµό, πρέπει
να ακυρωθεί η απόφαση αριθ. 585/2004/ΕΚ του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 2004
για την ίδρυση περιφερειακών γνωµοδοτικών συµβουλίων δυνάµει της κοινής
αλιευτικής πολιτικής32.

(62)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2008
σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση
δεδοµένων στον τοµέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστηµονικές
γνωµοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική33, πρέπει να καταργηθεί αλλά πρέπει
να εξακολουθεί να ισχύει για τα εθνικά προγράµµατα που εγκρίθηκαν για τη συλλογή
και διαχείριση δεδοµένων για τα έτη 2011-2013.

(63)

Λόγω του πλήθους και της σπουδαιότητας των τροποποιήσεων που πρέπει να
πραγµατοποιηθούν, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του
Συµβουλίου.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΜΕΡΟΣ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
1.

2.

32
33
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Η κοινή αλιευτική πολιτική καλύπτει:
α)

τη διατήρηση, διαχείριση και εκµετάλλευση των έµβιων υδάτινων πόρων, και

β)

τους βιολογικούς πόρους γλυκών υδάτων, την υδατοκαλλιέργεια, καθώς και τη
µεταποίηση και διάθεση στην αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
σε σχέση µε µέτρα για τις αγορές και οικονοµικά µέτρα για την ενίσχυση της
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Η κοινή αλιευτική πολιτική καλύπτει τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 και οι οποίες ασκούνται:
α)

στην επικράτεια των κρατών µελών· ή

β)

σε ενωσιακά ύδατα, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που ασκούνται από
αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σηµαία τρίτων χωρών και είναι
νηολογηµένα σε τρίτες χώρες· ή

γ)

από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη εκτός των ενωσιακών υδάτων· ή

δ)

από υπηκόους κρατών µελών, µε την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του
κράτους σηµαίας.

ΕΕ L 256 της 3.8.2004, σ. 17.
ΕΕ L 60 της 5.3.2008, σ. 1
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Άρθρο 2
Γενικοί στόχοι
1.

Η κοινή αλιευτική πολιτική διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας συµβάλλουν στη δηµιουργία µακροπρόθεσµα βιώσιµων
περιβαλλοντικών, οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών, καθώς και στη
διαθεσιµότητα του επισιτιστικού εφοδιασµού.

2.

Η κοινή αλιευτική πολιτική εφαρµόζει την προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση
των της αλιείας και έχει σκοπό να διασφαλίσει, το αργότερο έως το 2015, ότι η
εκµετάλλευση των έµβιων υδάτινων πόρων θα αποκαθιστά και θα διατηρεί τους
πληθυσµούς των αλιευόµενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που µπορούν να
εξασφαλίσουν τη µέγιστη βιώσιµη απόδοση.

3.

Η κοινή αλιευτική πολιτική υλοποιεί µια οικοσυστηµική προσέγγιση της διαχείρισης
της αλιείας προκειµένου να διασφαλίσει των περιορισµό των επιπτώσεων των
αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστηµα.

4.

Στην κοινή αλιευτική πολιτική ενσωµατώνονται οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας της Ένωσης.
Άρθρο 3
Ειδικοί στόχοι

Για την επίτευξη των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2, ειδικότερα η κοινή
αλιευτική πολιτική:
α)

εξαλείφει τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα εµπορικών αποθεµάτων και διασφαλίζει
σταδιακά την εκφόρτωση όλων αυτών των αποθεµάτων,

β)

διασφαλίζει τις συνθήκες για την άσκηση αποδοτικών αλιευτικών δραστηριοτήτων
στο πλαίσιο ενός οικονοµικά βιώσιµου και ανταγωνιστικού αλιευτικού κλάδου,

γ)

προάγει την ανάπτυξη των ενωσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας για τη
διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της απασχόλησης σε παράκτιες και
αγροτικές περιοχές,

δ)

συµβάλλει στη διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για όσους εξαρτώνται από
αλιευτικές δραστηριότητες,

ε)

λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντα των καταναλωτών,

στ)

διασφαλίζει τη συστηµατική και εναρµονισµένη συλλογή και διαχείριση δεδοµένων.
Άρθρο 4
Αρχές της χρηστής διακυβέρνησης

Η κοινή αλιευτική πολιτική διέπεται από τις ακόλουθες αρχές χρηστής διακυβέρνησης:

EL
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α)

τον σαφή ορισµό των ευθυνών σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο,

β)

τη θέσπιση µέτρων σύµφωνα µε τις βέλτιστες διαθέσιµες επιστηµονικές
γνωµοδοτήσεις,

γ)

µια µακροπρόθεσµη προοπτική,

δ)

την ευρεία συµµετοχή των ενδιαφεροµένων σε όλα τα στάδια από τη σύλληψη έως
την εφαρµογή των µέτρων,

ε)

την πρωταρχική ευθύνη του κράτους σηµαίας,

στ)

τη συνοχή µε την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική και τις άλλες πολιτικές της
Ένωσης.
Άρθρο 5
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. «ενωσιακά ύδατα»: τα ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών µελών,
εκτός από τα ύδατα που βρίσκονται κοντά στα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ
της συνθήκης·
2. «έµβιοι υδάτινοι πόροι»: τα διαθέσιµα και προσιτά έµβια θαλάσσια υδάτινα είδη,
συµπεριλαµβανοµένων των ανάδροµων και κατάδροµων ειδών κατά τη διάρκεια όλων
των σταδίων της ζωής τους·
3. «βιολογικοί πόροι γλυκών υδάτων»: διαθέσιµα και προσιτά έµβια υδάτινα είδη που ζουν
σε γλυκά ύδατα·
4. «αλιευτικό σκάφος»: οποιοδήποτε σκάφος, το οποίο είναι εξοπλισµένο για την εµπορική
εκµετάλλευση έµβιων υδάτινων πόρων·
5. «ενωσιακό αλιευτικό σκάφος»: αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σηµαία κράτους µέλους
και είναι νηολογηµένο στην Ένωση·
6. «µέγιστη βιώσιµη απόδοση»: το µέγιστο αλίευµα που µπορεί να λαµβάνεται από ένα
απόθεµα αλιευµάτων για αόριστο χρονικό διάστηµα·
7. «προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση της αλιείας»: προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία
η έλλειψη κατάλληλων επιστηµονικών πληροφοριών δεν 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·
8. «οικοσυστηµική προσέγγιση της διαχείρισης αλιείας»: διαχείριση που διασφαλίζει
µεγάλα οφέλη από τους έµβιους υδρόβιους πόρους και ταυτόχρονα µικρές άµεσες και
έµµεσες επιπτώσεις από τις αλιευτικές δραστηριότητες στα θαλάσσια οικοσυστήµατα οι
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οποίες δεν θα επιβαρύνουν τη µελλοντική λειτουργία, ποικιλότητα και ακεραιότητα
αυτών των οικοσυστηµάτων·
9. «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·
10. «απόθεµα»: ο έµβιος υδρόβιος πόρος µε διακριτά χαρακτηριστικά που απαντάται σε µια
δεδοµένη περιοχή διαχείρισης·
11. «όριο αλιευµάτων»: ποσοτικό όριο εκφορτώσεων ενός αποθέµατος ή οµάδας αποθεµάτων
αλιευµάτων σε µία δεδοµένη χρονική περίοδο·
12. «σηµείο αναφοράς διατήρησης»: τιµή παραµέτρου πληθυσµού ιχθυαποθέµατος (όπως η
βιοµάζα ή το ποσοστό θνησιµότητας λόγω αλιείας) που χρησιµοποιείται στη διαχείριση
της αλιείας, για παράδειγµα όσον αφορά ένα αποδεκτό επίπεδο βιολογικού κινδύνου ή
ένα επιθυµητό επίπεδο απόδοσης·
13. «προφύλαξη»: προληπτικό µέτρο σχεδιασµένο για να προστατεύει ή για να αποτρέπει την
επέλευση κάποιου ανεπιθύµητου συµβάντος·
14. «τεχνικά µέτρα»: τα µέτρα που ρυθµίζουν τη σύνθεση των ειδών, τη σύνθεση των
µεγεθών των αλιευµάτων και τις επιπτώσεις στα συστατικά των οικοσυστηµάτων που
προκύπτουν από αλιευτικές δραστηριότητες µέσω διαµόρφωσης της χρήσης και της
δοµής των αλιευτικών εργαλείων και περιορισµού της πρόσβασης σε περιοχές αλιείας·
15. «αλιευτική δυνατότητα»: ένα ποσοτικοποιηµένο νόµιµο δικαίωµα αλίευσης, το οποίο
εκφράζεται µε βάση τα αλιεύµατα ή/και την αλιευτική προσπάθεια και τις συνθήκες που
συνδέονται λειτουργικά µε αυτά και το οποίο απαιτείται προκειµένου να
ποσοτικοποιηθούν αυτά σε ένα ορισµένο επίπεδο·
16. «αλιευτική προσπάθεια»: το προϊόν της ικανότητας και της δραστηριότητας ενός
αλιευτικού σκάφους· όταν πρόκειται για οµάδα αλιευτικών σκαφών, είναι το άθροισµα
της αλιευτικής προσπάθειας όλων των σκαφών της οµάδας·
17. «µεταβιβάσιµες αλιευτικές παραχωρήσεις»: ανακλητά δικαιώµατα χρήστη σε
συγκεκριµένο τµήµα των αλιευτικών δυνατοτήτων που κατανέµονται σε ένα κράτος
µέλος ή καθορίζονται σε σχέδια διαχείρισης που έχουν εκδοθεί από ένα κράτος µέλος
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1967/200634, τα οποία ο κάτοχος
µπορεί να µεταβιβάσει σε άλλους επιλέξιµους κατόχους παρόµοιων µεταβιβάσιµων
αλιευτικών παραχωρήσεων,
18. «ατοµικές αλιευτικές δυνατότητες»: ετήσιες αλιευτικές δυνατότητες κατανεµηµένες
στους κατόχους µεταβιβάσιµης αλιευτικής παραχώρησης σε κράτος µέλος µε βάση την
αναλογία αλιευτικών δυνατοτήτων που αφορούν το συγκεκριµένο κράτος µέλος·

34
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19. «αλιευτική ικανότητα»: η χωρητικότητα ενός σκάφους σε µονάδες GT (ολική
χωρητικότητα) και η ισχύς του σε µονάδες kW, όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του Συµβουλίου35·
20. «υδατοκαλλιέργεια»: εκτροφή ή καλλιέργεια υδρόβιων οργανισµών µε χρήση τεχνικών
που έχουν σχεδιασθεί για την αύξηση της παραγωγής των εν λόγω οργανισµών πέρα από
τις φυσικές δυνατότητες του περιβάλλοντος· οι οργανισµοί παραµένουν στην ιδιοκτησία
ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου καθόλη τη διάρκεια του σταδίου εκτροφής ή
καλλιέργειας, έως και το στάδιο της συλλογής·
21. «αλιευτική άδεια»: άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 9 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009·
22. «άδεια αλίευσης»: άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 10 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009·
23. «αλιεία»: η συλλογή ή αιχµαλώτιση υδρόβιων οργανισµών που ζουν στο φυσικό τους
περιβάλλον ή η διεθνής χρήση οποιουδήποτε µέσου που επιτρέπει αυτή τη συλλογή ή
αιχµαλώτιση·
24. «αλιευτικά προϊόντα»: οι υδρόβιοι οργανισµοί που προκύπτουν από οποιαδήποτε
αλιευτική δραστηριότητα·
25. «επιχείρηση»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί ή κατέχει επιχείρηση η οποία
πραγµατοποιεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται µε οποιοδήποτε
στάδιο της παραγωγής, µεταποίησης, εµπορίας, διανοµής και λιανικής πώλησης των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·
26. «σοβαρή παράβαση»: παράβαση κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συµβουλίου και του άρθρου 90 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου·
27. «τελικός χρήστης επιστηµονικών δεδοµένων»: οργανισµός µε ερευνητικό ή διαχειριστικό
ενδιαφέρον για την επιστηµονική ανάλυση των δεδοµένων στον τοµέα της αλιείας·
28. «πλεόνασµα επιτρεπόµενων αλιευµάτων»: εκείνο το µέρος του επιτρεπόµενου αλιεύµατος
που ένα παράκτιο κράτος δεν έχει την ικανότητα να αλιεύσει·
29. «προϊόντα υδατοκαλλιέργειας»: οι υδρόβιοι οργανισµοί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής
τους που προκύπτουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα υδατοκαλλιέργειας·
30. «βιοµάζα αποθέµατος αναπαραγωγής»: υπολογισµός της µάζας των ιχθύων ενός
συγκεκριµένου πόρου που αναπαράγεται σε καθορισµένο χρόνο, συµπεριλαµβανοµένων
αρσενικών και θηλυκών καθώς και ζωοτόκων ιχθύων.
31. «µικτοί τύποι αλιείας»: τύποι αλιείας στο πλαίσιο των οποίων στην αλιευόµενη περιοχή
είναι παρόντα περισσότερα του ενός είδη, τα οποία είναι ευάλωτα στην αλίευση µε τα
αλιευτικά εργαλεία.

35
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ΕΕ L 274 της 25.9.1986, σ. 1.
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32. «συµφωνίες βιώσιµης αλιείας»: διεθνείς συµφωνίες που συνάπτονται µε τρίτες χώρες µε
σκοπό την απόκτηση πρόσβασης σε πόρους ή ύδατα έναντι χρηµατικής αντιπαροχής από
την Ένωση.

ΜΕΡΟΣ II
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ Υ∆ΑΤΑ
Άρθρο 6
Γενικοί κανόνες για την πρόσβαση σε ύδατα

EL

1.

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη έχουν ισότιµη πρόσβαση σε ύδατα και πόρους σε όλα
τα ύδατα της Ένωσης εκτός από εκείνα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3,
µε την επιφύλαξη των µέτρων που εγκρίνονται σύµφωνα µε το Μέρος ΙΙΙ.

2.

Σε ύδατα έως τα 12 ναυτικά µίλια από τις γραµµές βάσης, τα οποία τελούν υπό την
κυριαρχία ή δικαιοδοσία τους, τα κράτη µέλη εξουσιοδοτούνται, από την 1η
Ιανουαρίου 2013 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2022, να περιορίζουν την αλιεία σε
αλιευτικά σκάφη τα οποία αλιεύουν παραδοσιακά στα ύδατα αυτά από λιµένες
παρακείµενων ακτών, µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων για ενωσιακά 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 καθορίζουν 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. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν
την Επιτροπή σχετικά µε τις παρεκκλίσεις που θεσπίζουν µε βάση την παρούσα
παράγραφο.

3.

Σε ύδατα έως 100 ναυτικά µίλια από τις γραµµές βάσης των Αζορών, της Μαδέρας
και των Καναρίων Νήσων, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µπορούν να περιορίσουν
την αλιεία, από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2022, σε σκάφη
νηολογηµένα σε λιµάνια των νησιών αυτών. Αυτοί οι περιορισµοί δεν ισχύουν για
ενωσιακά σκάφη που αλιεύουν παραδοσιακά σε αυτά τα ύδατα, εφόσον αυτά τα
σκάφη δεν υπερβαίνουν την αλιευτική προσπάθεια που ασκείται παραδοσιακά. Τα
κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τις παρεκκλίσεις που θεσπίζουν
µε βάση την παρούσα παράγραφο.

4.

Οι διατάξεις οι οποίες θα ακολουθούν τις ρυθµίσεις που ορίζονται στις παραγράφους
2 και 3 εγκρίνονται πριν τις 31 ∆εκεµβρίου 2022.
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ΜΕΡΟΣ III
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΙΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ I
ΕΙ∆Η ΜΕΤΡΩΝ

Άρθρο 7
Είδη µέτρων διατήρησης
Τα µέτρα για τη διατήρηση των έµβιων υδάτινων πόρων µπορούν να περιλαµβάνουν τα εξής:
α)

θέσπιση πολυετών σχεδίων δυνάµει των άρθρων 9-11,

β)

καθορισµό στόχων για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των αποθεµάτων,

γ)

θέσπιση µέτρων µε σκοπό την προσαρµογή του αριθµού των αλιευτικών σκαφών
ή/και των ειδών των αλιευτικών σκαφών στις διαθέσιµες αλιευτικές δυνατότητες,
θέσπιση κινήτρων, συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών κινήτρων, για την προαγωγή
περισσότερο επιλεκτικών µεθόδων αλιείας, ή µεθόδων µε µικρές επιπτώσεις,

δ)

ορισµό αλιευτικών δυνατοτήτων,

ε)

θέσπιση των τεχνικών µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 14,

στ)

θέσπιση µέτρων σχετικά µε την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευµάτων,

ζ)

διεξαγωγή πιλοτικών προγραµµάτων για εναλλακτικές τεχνικές διαχείρισης της
αλιείας.
Άρθρο 8
Είδη τεχνικών µέτρων

Τα τεχνικά µέτρα µπορούν να περιλαµβάνουν τα εξής:
α)

µεγέθη µατιών και κανόνες σχετικά µε τη χρήση αλιευτικών εργαλείων·

β)

περιορισµούς στην κατασκευή αλιευτικών εργαλείων, συµπεριλαµβανοµένων:

γ)

EL

i)

τροποποιήσεων ή πρόσθετων συσκευών για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας
ή τη µείωση της επίπτωσης στη βενθική ζώνη,

ii)

τροποποιήσεων ή πρόσθετων συσκευών για τη µείωση της τυχαίας
αιχµαλώτισης ειδών που κινδυνεύουν, απειλούνται και προστατεύονται·

απαγορεύσεις στη χρήση ορισµένων αλιευτικών εργαλείων σε ορισµένες περιοχές ή
εποχές·
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δ)

απαγόρευση ή περιορισµό των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ορισµένες ζώνες
ή/και περιόδους·

ε)

απαιτήσεις προκειµένου να αναστέλλεται η λειτουργία των αλιευτικών σκαφών σε
µια περιοχή για µια ορισµένη ελάχιστη περίοδο προκειµένου να προστατευτεί η
προσωρινή συγκέντρωση ενός τρωτού υδάτινου πόρου·

στ)

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

ζ)

άλλα τεχνικά µέτρα
βιοποικιλότητας.

που

αποσκοπούν

στην

προστασία

της

θαλάσσιας

ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 9
Πολυετή σχέδια
1.

Θεσπίζονται κατά προτεραιότητα πολυετή σχέδια που προβλέπουν µέτρα
διατήρησης για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των αποθεµάτων ιχθύων σε
επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα
παραγωγής της µέγιστης βιώσιµης απόδοσης.

2.

Τα πολυετή σχέδια προβλέπουν:
α)

τη βάση για τον ορισµό αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σχετικά
ιχθυαποθέµατα επί τη βάσει προκαθορισµένων σηµείων αναφοράς διατήρησης·
και

β)

µέτρα ικανά να αποτρέψουν αποτελεσµατικά την υπέρβαση των σηµείων
αναφοράς διατήρησης.

3.

Όπου είναι δυνατόν, τα πολυετή σχέδια καλύπτουν είτε την αλιεία που
εκµεταλλεύεται µεµονωµένα ιχθυαποθέµατα είτε την αλιεία που εκµεταλλεύεται
διάφορα αποθέµατα, και λαµβάνουν δεόντως υπόψη την αλληλεπίδραση µεταξύ
αποθεµάτων και αλιείας.

4.

Τα πολυετή σχέδια βασίζονται στην προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση της
αλιείας και συνεκτιµούν τους περιορισµούς των διαθέσιµων δεδοµένων και µεθόδων
αξιολόγησης και όλων των ποσοτικοποιηµένων πηγών αβεβαιότητας µε
επιστηµονικά έγκυρο τρόπο.
Άρθρο 10
Σκοποί των πολυετών σχεδίων

1.

EL

Τα πολυετή σχέδια προβλέπουν προσαρµογές του ποσοστού θνησιµότητας λόγω
αλιείας, έτσι ώστε να επιτευχθεί ποσοστό θνησιµότητας λόγω αλιείας µε το οποίο
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αποκαθίστανται και τη διατηρούνται τα αποθέµατα πάνω από τα επίπεδα παραγωγής
της µέγιστης βιώσιµης απόδοσης έως το 2015.
2.

Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτός ο καθορισµός ποσοστού θνησιµότητας λόγω
αλιείας µε το οποίο αποκαθίστανται και τη διατηρούνται τα αποθέµατα πάνω από τα
επίπεδα παραγωγής της µέγιστης βιώσιµης απόδοσης, τα πολυετή σχέδια
προβλέπουν προληπτικά µέτρα τα οποία διασφαλίζουν συγκρίσιµο βαθµό
διατήρησης των σχετικών αποθεµάτων.
Άρθρο 11
Περιεχόµενο των πολυετών σχεδίων

Ένα πολυετές σχέδιο περιλαµβάνει:
α)

το πεδίο εφαρµογής, όσον αφορά τα αποθέµατα, τον τύπο αλιείας και το θαλάσσιο
οικοσύστηµα στο οποίο εφαρµόζεται το πολυετές σχέδιο·

β)

σκοπούς που συνάδουν µε τους σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3,

γ)

ποσοτικοποιηµένους στόχους εκφραζόµενους ως:
i)

ποσοστά θνησιµότητας λόγω αλιείας, ή/και

ii)

βιοµάζα αποθέµατος αναπαραγωγής, και

ii)

σταθερότητα των αλιευµάτων.

δ)

σαφή χρονοδιαγράµµατα επίτευξης των ποσοτικοποιηµένων στόχων·

ε)

τεχνικά µέτρα, περιλαµβανοµένων και µέτρων σχετικά µε την εξάλειψη των
ανεπιθύµητων αλιευµάτων·

στ)

ποσοτικοποιηµένους δείκτες για την περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση της
προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του πολυετούς σχεδίου·

ζ)

συγκεκριµένα µέτρα και σκοπούς για εκείνο το τµήµα του κύκλου ζωής των
ανάδροµων και κατάδροµων ειδών το οποίο δαπανάται σε γλυκά ύδατα·

η)

την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της αλιείας στο οικοσύστηµα·

θ)

προφυλάξεις, καθώς και κριτήρια για την ενεργοποίηση των προφυλάξεων αυτών·

ι)

οποιαδήποτε άλλα µέτρα τα οποία είναι κατάλληλα για την επίτευξη των σκοπών
των πολυετών σχεδίων.
Άρθρο 12
Συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις της ενωσιακής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας

1.
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Σε ειδικές ζώνες διατήρησης κατά την έννοια του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
του άρθρου 4 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και του άρθρου 13 παράγραφος 4 της
οδηγίας 2008/56/ΕΚ, τα κράτη µέλη διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες έτσι ώστε
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να αµβλυνθούν οι επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στις εν λόγω ειδικές
ζώνες διατήρησης.
2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 55, για τον καθορισµό µέτρων που αφορούν την αλιεία ώστε να αµβλυνθούν
οι επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ειδικές ζώνες διατήρησης.
Άρθρο 13
Ενωσιακά µέτρα σε περίπτωση σοβαρής απειλής για έµβιους υδάτινους πόρους

1.

Όταν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη διατήρηση των βιολογικών πόρων της
θάλασσας ή για το θαλάσσιο οικοσύστηµα που απαιτεί άµεση λήψη µέτρων, η
Επιτροπή, κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος ενός κράτους µέλους ή µε δική της
πρωτοβουλία, µπορεί να αποφασίζει τη λήψη µέτρων για την άµβλυνση των
επιπτώσεων της απειλής.

2.

Το κράτος µέλος κοινοποιεί το τεκµηριωµένο αίτηµα που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 ταυτόχρονα στην Επιτροπή, στα υπόλοιπα κράτη µέλη και στα οικεία
γνωµοδοτικά συµβούλια.
Άρθρο 14
Πλαίσια τεχνικών µέτρων

Θεσπίζονται τεχνικά µέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των έµβιων υδάτινων πόρων
και τη µείωση της επίπτωσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ιχθυαποθέµατα και στα
θαλάσσια οικοσυστήµατα. Τα πλαίσια τεχνικών µέτρων:
α)

συµβάλλουν στη διατήρηση ή στην αποκατάσταση των ιχθυαποθεµάτων σε επίπεδα
ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα παραγωγής της
µέγιστης βιώσιµης απόδοσης µέσω βελτιώσεων στην επιλογή µεγέθους και, κατά
περίπτωση, στην επιλογή ειδών·

β)

µειώνουν τα αλιεύµατα κάτω του κανονικού µεγέθους·

γ)

µειώνουν τα αλιεύµατα ανεπιθύµητων θαλάσσιων οργανισµών·

δ)

µετριάζουν την επίπτωση των αλιευτικών εργαλείων στο οικοσύστηµα και στο
περιβάλλον, µε ειδική έµφαση στην προστασία των βιολογικά ευαίσθητων
αποθεµάτων και οικοτόπων.
Άρθρο 15
Υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευµάτων

1.

EL

Όλα τα αλιεύµατα των ακόλουθων ιχθυαποθεµάτων που υπόκεινται σε όρια
αλιευµάτων και τα οποία αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων
σε ενωσιακά ύδατα ή από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη εκτός των ενωσιακών υδάτων
φέρονται και διατηρούνται επί των αλιευτικών σκαφών, καταγράφονται και
εκφορτώνονται, εκτός εάν χρησιµοποιούνται ως ζωντανό δόλωµα, σύµφωνα µε το
ακόλουθο χρονοδιάγραµµα:
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α)

Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2014:

– σκουµπριά,
ρέγγες,
σαφρίδια,
προσφυγάκια,
γουρλοµάτηδες, σαρδέλες, καπελάνοι·

βασιλάκηδες,

γαύροι,

– ερυθροί τόνοι, ξιφίες, µακρύπτεροι τόνοι, µεγαλόφθαλµοι τόνοι, άλλοι
ιστιοφόροι.
β)

Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2015: γάδοι, µπακαλιάροι µερλούκιοι,
γλώσσες·

γ)

Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2016: εγκλεφίνοι, νταούκια Ατλαντικού,
ζαγκέτες, πεσκαντρίτσες, ευρωπαϊκές χωµατίδες, µουρούνες, µαύροι
µπακαλιάροι, κίτρινοι µπακαλιάροι, λεµονόγλωσσες, καλκάνια, πησσιά,
µουρούνες διπτερύγιες, µαύρα σπαθόψαρα, γρεναδιέροι των βράχων,
καθρεπτόψαρα
Ατλαντικού,
ιππόγλωσσα
Γροιλανδίας,
µπρόσµιοι,
κοκκινόψαρα και µεσογειακά βενθοπελαγικά αποθέµατα.

2.

Θεσπίζονται ελάχιστα µεγέθη αναφοράς διατήρησης για τα ιχθυαποθέµατα που
ορίζονται στην παράγραφο 1, µε βάση τις βέλτιστες διαθέσιµες επιστηµονικές
γνωµοδοτήσεις. Η πώληση αλιευµάτων από αυτά τα ιχθυαποθέµατα, όταν
υπολείπονται του ελάχιστου µεγέθους αναφοράς διατήρησης, περιορίζεται µόνο για
τη µετατροπή σε ιχθυάλευρα ή ζωοτροφές.

3.

Θεσπίζονται πρότυπα εµπορίας αλιευµάτων που αλιεύονται καθ' υπέρβαση
καθορισµένων αλιευτικών δυνατοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 27 [του κανονισµού
για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].

4.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη
σηµαία τους είναι εφοδιασµένα µε πλήρη τεκµηρίωση για όλες τις αλιευτικές και
µεταποιητικές δραστηριότητες µε σκοπό την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε
την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευµάτων.

5.

Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων.

6.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 55 για την έγκριση του µέτρου που ορίζεται στην παράγραφο 1 µε σκοπό τη
συµµόρφωση µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης.
Άρθρο 16
Αλιευτικές δυνατότητες

EL

1.

Η κατανοµή των αλιευτικών δυνατοτήτων µεταξύ κρατών µελών, διασφαλίζει σε
κάθε κράτος µέλος σχετική σταθερότητα αλιευτικών δραστηριοτήτων για κάθε
ιχθυαπόθεµα ή αλίευµα. Κατά την κατανοµή νέων αλιευτικών δυνατοτήτων,
λαµβάνονται υπόψη τα συµφέροντα κάθε κράτους µέλους.

2.

∆υνατότητες παρεµπιπτόντων αλιευµάτων µπορούν να παρακρατούνται στο πλαίσιο
των συνολικών αλιευτικών δυνατοτήτων.
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3.

Οι αλιευτικές δυνατότητες τηρούν τους ποσοτικοποιηµένους στόχους, τα
χρονοδιαγράµµατα και τα περιθώρια που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 9
παράγραφος 2 και µε το άρθρο 11 παράγραφοι β), γ) και η).

4.

Τα κράτη µέλη δύνανται, έπειτα από προηγούµενη ενηµέρωση της Επιτροπής, να
ανταλλάσσουν το σύνολο ή µέρος των αλιευτικών δυνατοτήτων που τους έχουν
κατανεµηθεί.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΠΟΛΥΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑ
Άρθρο 17
Μέτρα διατήρησης που εγκρίνονται σύµφωνα µε τα πολυετή σχέδια
1.

Τα κράτη µέλη µπορούν να εξουσιοδοτηθούν, στο πλαίσιο ενός πολυετούς σχεδίου
που έχει θεσπιστεί σύµφωνα µε τα άρθρα 9 έως 10, να εγκρίνουν µέτρα, σύµφωνα µε
το εν λόγω πολυετές σχέδιο, τα οποία καθορίζουν τα µέτρα διατήρησης που ισχύουν
για τα σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους όσον αφορά αποθέµατα στα ενωσιακά
ύδατα για τα οποία τους έχουν κατανεµηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

2.

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα µέτρα διατήρησης που εγκρίνονται σύµφωνα µε
την παράγραφο 1:
α)

είναι συµβατά µε τους στόχους που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3,

β)

είναι συµβατά µε το πεδίο εφαρµογής και τους σκοπούς του πολυετούς
σχεδίου,

γ)

πληρούν αποτελεσµατικά τους σκοπούς και τους ποσοτικοποιηµένους στόχους
που ορίζονται σε ένα πολυετές σχέδιο, και

δ)

δεν είναι λιγότερο αυστηρά από αυτά που περιλαµβάνονται στην υφιστάµενη
ενωσιακή νοµοθεσία.
Άρθρο 18
Κοινοποίηση των µέτρων διατήρησης των κρατών µελών

Τα κράτη µέλη που εγκρίνουν µέτρα διατήρησης δυνάµει του άρθρου 17 παράγραφος 1,
κοινοποιούν αυτά τα µέτρα στην Επιτροπή, στα υπόλοιπα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και στα
οικεία γνωµοδοτικά συµβούλια.

EL
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Άρθρο 19
Αξιολόγηση
Η Επιτροπή δύναται ανά πάς στιγµή να αξιολογεί τη συµβατότητα και την
αποτελεσµατικότητα των µέτρων διατήρησης που εγκρίνουν τα κράτη µέλη δυνάµει του
άρθρου 17 παράγραφος 1.
Άρθρο 20
Προεπιλεγµένα µέτρα διατήρησης τα οποία εγκρίνονται στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων
1.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 55 σχετικά µε τα µέτρα διατήρησης για τύπους αλιείας που καλύπτονται από
πολυετές σχέδιο, εάν τα κράτη µέλη που εξουσιοδοτούνται να λάβουν µέτρα δυνάµει
του άρθρου 17 δεν κοινοποιήσουν τα εν λόγω µέτρα στην Επιτροπή εντός τριών
µηνών µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς σχεδίου.

2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 55 σχετικά µε τα µέτρα διατήρησης για τύπους αλιείας που καλύπτονται από
πολυετές σχέδιο, εάν

3.

α)

τα µέτρα των κρατών κριθούν ασύµβατα µε τους στόχους πολυετούς σχεδίου
βάσει αξιολόγησης που διεξάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 19, ή

β)

τα µέτρα των κρατών κριθεί ότι δεν πληρούν αποτελεσµατικά τους σκοπούς
και τους ποσοτικοποιηµένους στόχους που καθορίζονται σε πολυετή σχεδία
βάσει αξιολόγησης που διεξάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 19, ή

γ)

ενεργοποιούνται προφυλάξεις οι οποίες έχουν θεσπιστεί δυνάµει του άρθρου
11 παράγραφος η).

Τα µέτρα διατήρησης που θεσπίζει η Επιτροπή έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι
πληρούνται οι σκοποί και οι στόχοι που ορίζονται στο πολυετές σχέδιο. Αφού
εκδοθούν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις από την Επιτροπή, τα µέτρα των κρατών
µελών παύουν να ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 21
Τεχνικά µέτρα
Τα κράτη µέλη µπορούν να εξουσιοδοτηθούν, στο πλαίσιο τεχνικών µέτρων που έχει
θεσπιστεί σύµφωνα µε το άρθρο 14, να εγκρίνουν µέτρα, σύµφωνα µε το εν λόγω πλαίσιο, τα
οποία καθορίζουν τα τεχνικά µέτρα που ισχύουν για τα σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους
όσον αφορά αποθέµατα στα ύδατα τους για τα οποία τους έχουν κατανεµηθεί αλιευτικές
δυνατότητες. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω τεχνικά µέτρα:
α)

EL

είναι συµβατά µε τους στόχους που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3,
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β)

είναι συµβατά µε τους στόχους που ορίζονται σε µέτρα που εγκρίνονται σύµφωνα µε
το άρθρο 14,

γ)

ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στους στόχους που ορίζονται στα µέτρα που
θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14, και

δ)

δεν είναι λιγότερο αυστηρά από αυτά που περιλαµβάνονται στην ενωσιακή
νοµοθεσία.
Άρθρο 22
Κοινοποίηση των τεχνικών µέτρων των κρατών µελών

Τα κράτη µέλη που εγκρίνουν τεχνικά µέτρα δυνάµει του άρθρου 21 κοινοποιούν τα εν λόγω
µέτρα στην Επιτροπή, στα άλλα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και στα οικεία γνωµοδοτικά
συµβούλια.
Άρθρο 23
Αξιολόγηση
Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγµή να αξιολογεί τη συµβατότητα και την
αποτελεσµατικότητα των τεχνικών µέτρων που εγκρίνουν τα κράτη µέλη δυνάµει του άρθρου
21.
Άρθρο 24
Προεπιλεγµένα µέτρα που εγκρίνονται στο πλαίσιο τεχνικών µέτρων
1.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά µέτρα που καλύπτονται από πλαίσιο τεχνικών
µέτρων, εάν τα κράτη µέλη που εξουσιοδοτούνται να λάβουν µέτρα δυνάµει του
άρθρου 21 δεν κοινοποιήσουν τα εν λόγω µέτρα στην Επιτροπή εντός τριών µηνών
µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του πλαισίου τεχνικών µέτρων.

2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά µέτρα, εάν τα µέτρα του κράτους µέλους
κρίνονται βάσει αξιολόγησης που διεξάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 23 ως:

3.

EL

α)

ασύµβατα µε τους σκοπούς που καθορίζονται στο πλαίσιο τεχνικών µέτρων ή

β)

δεν πληρούν αποτελεσµατικά τους σκοπούς που καθορίζονται στο εν λόγω
πλαίσιο τεχνικών µέτρων.

Τα τεχνικά µέτρα που εγκρίνονται από την Επιτροπή έχουν σκοπό να διασφαλίσουν
ότι πληρούνται οι στόχοι του πλαισίου τεχνικών µέτρων. Αφού εκδοθούν οι κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις από την Επιτροπή, τα µέτρα των κρατών µελών παύουν να
ισχύουν.
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ΤΙΤΛΟΣ IV
ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 25
Μέτρα των κρατών µελών τα οποία εφαρµόζονται αποκλειστικά σε αλιευτικά σκάφη
που φέρουν τη σηµαία τους
Τα κράτη µέλη µπορούν να εγκρίνουν µέτρα για τη διατήρηση ιχθυαποθεµάτων σε ενωσιακά
ύδατα υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω µέτρα:
α)

εφαρµόζονται αποκλειστικά σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σηµαία του
συγκεκριµένου κράτους µέλους ή, όταν πρόκειται για αλιευτικές δραστηριότητες
που δεν ασκούνται από αλιευτικό σκάφος, σε πρόσωπα εγκατεστηµένα στην
επικράτεια του συγκεκριµένου κράτους µέλους,

β)

είναι συµβατά µε τους στόχους που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3, και

γ)

δεν είναι λιγότερο αυστηρά από αυτά που περιλαµβάνονται στην υφιστάµενη
ενωσιακή νοµοθεσία.
Άρθρο 26
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 ιχθυαποθεµάτων 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 Ένωση δεν έχει
λάβει µέτρα διατήρησης και διαχείρισης ειδικά για την περιοχή αυτήν. Τα µέτρα των
κρατών µελών είναι συµβατά προς τους στόχους που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3
και είναι εξίσου αυστηρά µε εκείνα που προβλέπονται από την ισχύουσα ενωσιακή
νοµοθεσία.

2.

Στην περίπτωση που τα µέτρα διατήρησης και διαχείρισης τα οποία εγκρίνουν τα
κράτη µέλη ενδέχεται να επηρεάσουν σκάφη άλλων κρατών µελών, τα µέτρα αυτά
θεσπίζονται µόνον κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή, τα οικεία κράτη µέλη
και τα οικεία περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια µε βάση σχέδιο των µέτρων
συνοδευόµενο από επεξηγηµατικό σηµείωµα.

ΜΕΡΟΣ IV
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Άρθρο 27
Θέσπιση συστηµάτων µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων
1.

EL

Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει σύστηµα µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων το
αργότερο έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013 για:
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2.

α)

όλα τα σκάφη συνολικού µήκους 12 µέτρων και άνω, και

β)

όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού µήκους κάτω των 12 µέτρων και φέρουν
συρόµενα αλιευτικά εργαλεία.

Τα κράτη µέλη µπορούν να επεκτείνουν το σύστηµα των µεταβιβάσιµων αλιευτικών
παραχωρήσεων σε αλιευτικά σκάφη συνολικού µήκους κάτω των 12 µέτρων τα
οποία χρησιµοποιούν άλλα είδη αλιευτικών εργαλείων εκτός των συρόµενων και
ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.
Άρθρο 28
Κατανοµή µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων

EL

1.

Μια µεταβιβάσιµη αλιευτική παραχώρηση δηµιουργεί δικαίωµα χρήσης των
ατοµικών αλιευτικών δυνατοτήτων που κατανέµονται δυνάµει του άρθρου 29
παράγραφος 1.

2.

Κάθε κράτος µέλος κατανέµει µεταβιβάσιµες αλιευτικές παραχωρήσεις µε βάση
διαφανή κριτήρια, για κάθε απόθεµα ή οµάδα αποθεµάτων για τα οποία
κατανέµονται αλιευτικές δυνατότητες δυνάµει του άρθρου 16, εξαιρουµένων των
αλιευτικών δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται µε βάση συµφωνίες βιώσιµης αλιείας.

3.

Για την κατανοµή µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων που αφορά µεικτούς
τύπους αλιείας, τα κράτη µέλη συνεκτιµούν την πιθανή σύνθεση των αλιευµάτων
των σκαφών που συµµετέχουν στον εν λόγω τύπο αλιείας.

4.

Κατανοµή µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων µπορεί να γίνει από ένα
κράτος µέλος µόνο σε κάτοχο αλιευτικού σκάφους που φέρει τη σηµαία του
συγκεκριµένου κράτους µέλους, ή από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε σκοπό να
χρησιµοποιηθούν σε τέτοιο σκάφος. Συγκέντρωση µεταβιβάσιµων αλιευτικών
παραχωρήσεων µπορεί να γίνει για συλλογική διαχείριση από νοµικά ή φυσικά
πρόσωπα ή αναγνωρισµένες οργανώσεις παραγωγών. Τα κράτη µέλη µπορούν να
περιορίσουν την επιλεξιµότητα λήψης µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων µε
βάση διαφανή και αντικειµενικά κριτήρια.

5.

Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίσουν τον χρόνο ισχύος των µεταβιβάσιµων
αλιευτικών παραχωρήσεων σε περίοδο τουλάχιστον 15 ετών, µε σκοπό να
επαναδιαθέσουν τις εν λόγω παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη µέλη δεν έχουν περιορίσει
τον χρόνο ισχύος των µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων, µπορούν να
ανακαλέσουν τις εν λόγω παραχωρήσεις µε προηγούµενη προειδοποίηση
τουλάχιστον 15 ετών.

6.

Τα κράτη µέλη µπορούν να ανακαλέσουν µεταβιβάσιµες αλιευτικές παραχωρήσεις
κατόπιν βραχύτερης περιόδου προειδοποίησης σε περίπτωση κατά την οποία ο
κάτοχος των παραχωρήσεων έχει υποπέσει σε αποδεδειγµένη σοβαρή παράβαση. Οι
εν λόγω ανακλήσεις πραγµατοποιούνται έτσι ώστε να εφαρµόζεται πλήρως η κοινή
αλιευτική πολιτική, η αρχή της αναλογικότητας και, όπου απαιτείται, µε άµεση ισχύ.

7.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6, τα κράτη µέλη µπορούν να
ανακαλέσουν µεταβιβάσιµες αλιευτικές παραχωρήσεις που δεν έχουν
χρησιµοποιηθεί σε αλιευτικό σκάφος για περίοδο τριών διαδοχικών ετών.
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Άρθρο 29
Κατανοµή ατοµικών αλιευτικών δυνατοτήτων
1.

Τα κράτη µέλη κατανέµουν ατοµικές αλιευτικές δυνατότητες σε κατόχους
µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων, κατά το άρθρο 28, µε βάση τις
αλιευτικές δυνατότητες που κατανέµονται στα κράτη µέλη ή καθορίζονται σε σχέδια
διαχείρισης που έχουν εγκριθεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 19 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006.

2.

Τα κράτη µέλη καθορίζουν αλιευτικές δυνατότητες οι οποίες, µε βάση τις βέλτιστες
διαθέσιµες επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις, µπορούν να κατανεµηθούν σε αλιευτικά
σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους για είδη για τα οποία το Συµβούλιο δεν έχει
καθορίσει αλιευτικές δυνατότητες.

3.

Τα αλιευτικά σκάφη ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες µόνο εάν κατέχουν επαρκείς
επιµέρους αλιευτικές δυνατότητες για να καλύψουν όλα τα πιθανά αλιεύµατά τους.

4.

Τα κράτη µέλη µπορούν να παρακρατήσουν έως και 5% των αλιευτικών
δυνατοτήτων. Ορίζουν σκοπούς και διαφανή κριτήρια για την κατανοµή αυτών των
παρακρατούµενων αλιευτικών δυνατοτήτων. Αυτές οι αλιευτικές δυνατότητες
µπορούν να κατανεµηθούν µόνο σε επιλέξιµους κατόχους µεταβιβάσιµων
αλιευτικών παραχωρήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 4.

5.

Κατά την κατανοµή µεταβιβάσιµων αλιευτικών ποσοστώσεων δυνάµει του άρθρου
28 και κατά την κατανοµή αλιευτικών δυνατοτήτων δυνάµει της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, το κράτος µέλος µπορεί να παράσχει κίνητρα σε αλιευτικά σκάφη
που χρησιµοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία τα οποία εξαλείφουν ανεπιθύµητα
παρεµπίπτοντα αλιεύµατα εντός των αλιευτικών δυνατοτήτων που κατανέµονται στο
συγκεκριµένο κράτος µέλος.

6.

Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν τέλη χρήσης των επιµέρους αλιευτικών
δυνατοτήτων για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται µε τη διαχείριση της
αλιείας.
Άρθρο 30
Μητρώο µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων και ατοµικών αλιευτικών
δυνατοτήτων

Τα κράτη µέλη δηµιουργούν και διατηρούν µητρώο µεταβιβάσιµων αλιευτικών
παραχωρήσεων και ατοµικών αλιευτικών δυνατοτήτων.
Άρθρο 31
Μεταβίβαση µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων

EL

1.

Οι µεταβιβάσιµες αλιευτικές παραχωρήσεις είναι δυνατόν να µεταφερθούν εν όλω ή
εν µέρει εντός ενός κράτους µέλους µεταξύ επιλέξιµων κατόχων τέτοιων
παραχωρήσεων.

2.

Ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέψει την µεταβίβαση µεταβιβάσιµων αλιευτικών
παραχωρήσεων προς και από άλλα κράτη µέλη.
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3.

Τα κράτη µέλη µπορούν να ρυθµίσουν νοµοθετικά την µεταβίβαση µεταβιβάσιµων
αλιευτικών παραχωρήσεων προβλέποντας τους όρους µεταβίβασής τους βάσει
διαφανών και αντικειµενικών κριτηρίων.
Άρθρο 32
Χρηµατοδοτική µίσθωση επιµέρους αλιευτικών δυνατοτήτων

1.

Οι επιµέρους αλιευτικές δυνατότητες µπορούν να αποτελέσουν εν όλω ή εν µέρει
αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης από ένα κράτος µέλος.

2.

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν τη χρηµατοδοτική µίσθωση ατοµικών
αλιευτικών δυνατοτήτων προς και από άλλα κράτη µέλη.
Άρθρο 33
Κατανοµή αλιευτικών δυνατοτήτων που δεν υπόκεινται σε σύστηµα µεταβιβάσιµων
αλιευτικών παραχωρήσεων

1.

Κάθε κράτος µέλος αποφασίζει πώς µπορούν να κατανέµονται οι αλιευτικές
δυνατότητες που του έχουν κατανεµηθεί δυνάµει του άρθρου 16, και οι οποίες δεν
υπόκεινται σε σύστηµα µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων, σε σκάφη που
φέρουν τη σηµαία του. Το κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε τη
µέθοδο κατανοµής.

ΜΕΡΟΣ V
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 34
Αναπροσαρµογή της αλιευτικής ικανότητας

EL

1.

Τα κράτη µέλη θέτουν σε εφαρµογή µέτρα αναπροσαρµογής της αλιευτικής
ικανότητας για τους στόλους τους προκειµένου να επιτύχουν αποτελεσµατική
ισορροπία µεταξύ της εν λόγω αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών
δυνατοτήτων τους.

2.

∆εν επιτρέπεται αποχώρηση από το στόλο µε την υποστήριξη δηµόσιας ενίσχυσης
χορηγούµενης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκτός εάν προηγείται η απόσυρση της αλιευτικής
άδειας και των αδειών αλίευσης.

3.

Η αλιευτική ικανότητα που αντιστοιχεί στα αποσυρόµενα αλιευτικά σκάφη µε
δηµόσια ενίσχυση δεν αναπληρώνεται.

4.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2013, η αλιευτική
ικανότητα των στόλων τους δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή τα
ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας που ορίζονται δυνάµει του άρθρου 35.1

39

EL

Άρθρο 35
∆ιαχείριση της αλιευτικής ικανότητας
1.

Ο στόλος κάθε κράτους µέλους υπόκειται σε ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας
όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ.

2.

Τα κράτη µέλη µπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να εξαιρέσει αλιευτικά
σκάφη που υπόκεινται σε σύστηµα µεταβιβάσιµων αλιευτικών παραχωρήσεων που
θεσπίζεται δυνάµει του άρθρου 27 από τα ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας τα
οποία θεσπίζονται δυνάµει της παραγράφου 1. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ανώτατα
όρια αλιευτικής ικανότητας υπολογίζονται εκ νέου λαµβάνοντας υπόψη τα αλιευτικά
σκάφη τα οποία δεν υπόκεινται σε σύστηµα µεταβιβάσιµων αλιευτικών
παραχωρήσεων.

3.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 55 σχετικά µε τον επανυπολογισµό ανώτατων ορίων αλιευτικής ικανότητας
όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2.
Άρθρο 36
Μητρώα αλιευτικών σκαφών

EL

1.

Τα κράτη µέλη καταγράφουν τα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά και τη
δραστηριότητα των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σηµαία τους τα
οποία είναι απαραίτητα για τη διαχείριση µέτρων που θεσπίζονται δυνάµει του
παρόντος κανονισµού.

2.

Τα κράτη µέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής τις πληροφορίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1.

3.

Η Επιτροπή θεσπίζει ενωσιακό µητρώο αλιευτικών σκαφών που περιέχει τις
πληροφορίες τις οποίες λαµβάνει δυνάµει της παραγράφου 2.

4.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενωσιακό µητρώο αλιευτικών σκαφών τίθεται
στη διάθεση όλων των κρατών µελών. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 55 σχετικά µε τον ορισµό των
πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

5.

Η Επιτροπή θεσπίζει τεχνικές λειτουργικές απαιτήσεις για τις ρυθµίσεις διαβίβασης
των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Οι εν λόγω
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που
προβλέπεται στο άρθρο 56.
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ΜΕΡΟΣ VI
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Άρθρο 37
Απαιτήσεις δεδοµένων για τη διαχείριση της αλιείας
1.

2.

EL

Τα κράτη µέλη συλλέγουν βιολογικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά και
κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα απαραίτητα για την οικοσυστηµική διαχείριση της
αλιείας, τα οποία διαχειρίζονται και θέτουν στη διάθεση των τελικών χρηστών
επιστηµονικών δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων και οργάνων που ορίζονται από
την Επιτροπή. Τα δεδοµένα αυτά συµβάλλουν ιδίως στην αξιολόγηση:
α)

της κατάστασης των έµβιων υδάτινων πόρων που αποτελούν αντικείµενο
εκµετάλλευσης,

β)

του επιπέδου αλίευσης και της επίπτωσης που έχουν οι αλιευτικές
δραστηριότητες στους έµβιους υδάτινους πόρους και στα θαλάσσια
οικοσυστήµατα, και

γ)

των κοινωνικοοικονοµικών επιδόσεων των κλάδων της αλιείας, της
υδατοκαλλιέργειας και της µεταποίησης εντός και εκτός των ενωσιακών
υδάτων.

Τα κράτη µέλη:
δ)

διασφαλίζουν ότι τα δεδοµένα που συλλέγονται είναι ακριβή και αξιόπιστα,

ε)

αποφεύγουν τη διπλή συλλογή δεδοµένων για διαφορετικούς σκοπούς,

στ)

διασφαλίζουν την αποθήκευση των δεδοµένων που συλλέγονται και, κατά
περίπτωση, την κατάλληλη προστασία και εµπιστευτικότητα των δεδοµένων
που συλλέγονται,

ζ)

διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή, ή τα όργανα που ορίζονται από αυτήν, έχουν
πρόσβαση στις εθνικές βάσεις δεδοµένων και στα εθνικά συστήµατα
επεξεργασίας των συλλεγόµενων δεδοµένων µε σκοπό την επαλήθευση της
ύπαρξης και της ποιότητας των δεδοµένων.

3.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τον εθνικό συντονισµό της συλλογής και διαχείρισης
επιστηµονικών δεδοµένων για τη διαχείριση της αλιείας. Για τον σκοπό αυτό,
ορίζουν εθνικό ανταποκριτή και οργανώνουν ετήσια εθνική συνεδρίαση
συντονισµού. Η Επιτροπή ενηµερώνεται για τις εθνικές προσπάθειες συντονισµού
και προσκαλείται στις συνεδριάσεις συντονισµού.

4.

Τα κράτη µέλη συντονίζουν τις δραστηριότητες συλλογής δεδοµένων µε άλλα κράτη
µέλη στην ίδια περιοχή και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειµένου να
συντονίσουν τις δράσεις τους µε τρίτες χώρες που ασκούν κυριαρχία και
αρµοδιότητα σε ύδατα της ίδιας περιοχής.
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5.

Η συλλογή, διαχείριση και χρήση των δεδοµένων διεξάγεται στο πλαίσιο πολυετούς
προγράµµατος από το 2014. Το εν λόγω πολυετές πρόγραµµα περιλαµβάνει στόχους
για την ακρίβεια των προς συλλογή δεδοµένων και ορίζει επίπεδα συγκέντρωσης για
τη συλλογή, διαχείριση και χρήση των υπόψη δεδοµένων.

6.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 55 για να προσδιορίσει τους στόχους όσον αφορά την ακρίβεια των προς
συλλογή δεδοµένων και για να καθορίσει επίπεδα συγκέντρωσης για τη συλλογή,
διαχείριση και χρήση των υπόψη δεδοµένων, όσον αφορά το πολυετές πρόγραµµα
που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

7.

Η Επιτροπή θεσπίζει τεχνικές λειτουργικές απαιτήσεις για τις ρυθµίσεις διαβίβασης
των συλλεγόµενων δεδοµένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56.
Άρθρο 38
Ερευνητικά προγράµµατα

1.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν εθνικά προγράµµατα συλλογής επιστηµονικών δεδοµένων
αλιείας, καθώς και προγράµµατα έρευνας και καινοτοµίας. Συντονίζουν τις
δραστηριότητες συλλογής δεδοµένων, έρευνας και καινοτοµίας στον τοµέα της
αλιείας µε άλλα κράτη µέλη και µε τα ενωσιακά πλαίσια έρευνας και καινοτοµίας.

2.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα των οικείων αρµοδιοτήτων και
ανθρώπινων πόρων που συµµετέχουν στη επιστηµονική γνωµοδοτική διαδικασία.

ΜΕΡΟΣ VII
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ I
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 39
Στόχοι

EL

1.

Η Ένωση συµµετέχει στις δραστηριότητες διεθνών αλιευτικών οργανισµών,
συµπεριλαµβανοµένων και περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας
(ΠΟ∆Α) µε βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις και τους στόχους πολιτικής και σύµφωνα
µε τους στόχους που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3.

2.

Οι θέσεις της Ένωσης σε διεθνείς αλιευτικούς οργανισµούς και σε ΠΟ∆Α
βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιµες επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις προκειµένου να
διασφαλίζεται η διατήρηση ή η αποκατάσταση των αλιευτικών πόρων σε επίπεδα
ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα παραγωγής της
µέγιστης βιώσιµης απόδοσης.
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3.

Η Ένωση συµβάλλει ενεργά και παρέχει υποστήριξη στην ανάπτυξη επιστηµονικών
γνώσεων και γνωµοδοτήσεων στις ΠΟ∆Α και σε διεθνείς οργανισµούς.
Άρθρο 40
Συµµόρφωση µε διεθνείς διατάξεις

Η Ένωση συνεργάζεται µε τρίτες χώρες και διεθνείς αλιευτικούς οργανισµούς,
περιλαµβανοµένων των ΠΟ∆Α, προκειµένου να ενισχύσει τη συµµόρφωση µε µέτρα που
θεσπίζονται από αυτούς τους διεθνείς οργανισµούς.

ΤΙΤΛΟΣ II
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Άρθρο 41
Αρχές και στόχοι των συµφωνιών βιώσιµης αλιείας
1.

Οι συµφωνίες βιώσιµης αλιείας µε τρίτες χώρες ορίζουν ένα νοµικό, οικονοµικό και
περιβαλλοντικό πλαίσιο διακυβέρνησης για αλιευτικές δραστηριότητες που
ασκούνται από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε ύδατα τρίτων χωρών.

2.

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη αλιεύουν µόνο πλεονάσµατα των επιτρεπόµενων
αλιευµάτων που ορίζονται από την τρίτη χώρα, όπως ορίζει το άρθρο 62
παράγραφος 2 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας,
και προσδιορίζονται βάσει των βέλτιστων διαθέσιµων επιστηµονικών
γνωµοδοτήσεων και συναφών πληροφοριών που ανταλλάσσονται µεταξύ της
Ένωσης και της ενδιαφερόµενης τρίτης χώρας σχετικά µε τις συνολικές αλιευτικές
δυνατότητες των επηρεαζόµενων αποθεµάτων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι
αλιευτικοί πόροι παραµένουν πάνω από τα επίπεδα παραγωγής της µέγιστης
βιώσιµης απόδοσης.
Άρθρο 42
Οικονοµική βοήθεια

1.

EL

Η Ένωση παρέχει οικονοµική βοήθεια σε τρίτες χώρες µέσω συµφωνιών βιώσιµης
αλιείας προκειµένου:
α)

να καλυφθεί µέρος των εξόδων πρόσβασης σε αλιευτικούς πόρους σε ύδατα
τρίτων χωρών,

β)

να θεσπιστεί το πλαίσιο διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης
και διατήρησης των απαραίτητων επιστηµονικών και ερευνητικών ιδρυµάτων,
της ικανότητας παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης και άλλων
στοιχείων ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά µε την ανάπτυξη πολιτικής βιώσιµης
αλιείας που υλοποιεί η τρίτη χώρα. Η εν λόγω οικονοµική βοήθεια χορηγείται
υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριµένων αποτελεσµάτων.
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ΜΕΡΟΣ VIII
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Άρθρο 43
Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας
1.

α)

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας και
ενίσχυση της ανάπτυξης και της καινοτοµίας του·

β)

ενθάρρυνση της οικονοµικής δραστηριότητας·

γ)

διαφοροποίηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε παράκτιες και αγροτικές
περιοχές·

δ)

καθιέρωση συνθηκών ισότιµου ανταγωνισµού για τις επιχειρήσεις
υδατοκαλλιέργειας σχετικά µε την πρόσβαση σε ύδατα και χώρο.

2.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας στην επικράτειά τους έως το 2014.

3.

Το πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο περιλαµβάνει τους στόχους των κρατών
µελών και τα µέτρα επίτευξής τους.

4.

Τα πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια αποσκοπούν ιδίως στα εξής:

5.

EL

Με σκοπό την προώθηση της βιωσιµότητας, της συµβολής στην επισιτιστική
ασφάλεια, την ανάπτυξη και την απασχόληση, η Επιτροπή θεσπίζει µέχρι το 2013 µη
δεσµευτικές ενωσιακές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε κοινές
προτεραιότητες και στόχους για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας.
Οι εν λόγω στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές λαµβάνουν υπόψη τα σχετικά
σηµεία εκκίνησης και τις διαφορετικές περιστάσεις στην επικράτεια της Ένωσης,
αποτελούν τη βάση για πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια και αποσκοπούν στα
εξής:

α)

στη διοικητική απλοποίηση, ιδίως όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις,

β)

στη διασφάλιση της πρόσβασης σε ύδατα και χώρο για τις επιχειρήσεις
υδατοκαλλιέργειας,

γ)

σε δείκτες περιβαλλοντικής, οικονοµικής και κοινωνικής βιωσιµότητας,

δ)

στην αξιολόγηση άλλων πιθανών διασυνοριακών επιπτώσεων σε γειτονικά
κράτη µέλη.

Τα κράτη µέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές µέσω µιας
ανοιχτής µεθόδου συντονισµού των εθνικών µέτρων που περιλαµβάνονται στα
πολυετή στρατηγικά σχέδια.
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Άρθρο 44
∆ιαβούλευση γνωµοδοτικών συµβουλίων
Γνωµοδοτικό συµβούλιο για την υδατοκαλλιέργεια συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 53.

ΜΕΡΟΣ IX
ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 45
Στόχοι
1.

EL

Συγκροτείται κοινή οργάνωση
υδατοκαλλιέργειας, προκειµένου:

της

αγοράς

των

προϊόντων

αλιείας

και

α)

να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3,

β)

να δώσει τη δυνατότητα στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
να εφαρµόσουν την κοινή αλιευτική πολιτική σε κατάλληλο επίπεδο,

γ)

να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των κλάδων της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας στην Ένωση, ιδιαίτερα τους παραγωγούς,

δ)

να βελτιώσει τη διαφάνεια των αγορών, ιδίως όσον αφορά τις οικονοµικές
γνώσεις και την κατανόηση των ενωσιακών αγορών προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και την
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών·

ε)

να συµβάλει στη διασφάλιση ισότιµων όρων ανταγωνισµού για όλα τα
προϊόντα που διατίθενται στις αγορές της ΕΕ µέσω της προώθησης της
βιώσιµης εκµετάλλευσης των αλιευτικών πόρων.

2.

Η κοινή οργάνωση της αγοράς καλύπτει τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του [κανονισµού σχετικά µε την κοινή οργάνωση
της αγοράς των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας] που διατίθενται στις
αγορές της ΕΕ.

3.

Η κοινή οργάνωση της αγοράς περιλαµβάνει ιδίως:
α)

την οργάνωση του κλάδου συµπεριλαµβανοµένων µέτρων σταθεροποίησης
των αγορών,

β)

κοινά πρότυπα εµπορίας.

45

EL

ΜΕΡΟΣ X
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Άρθρο 46
Στόχοι
1.

Η συµµόρφωση µε τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής διασφαλίζεται
µέσω ενός αποτελεσµατικού ενωσιακού συστήµατος ελέγχου αλιείας, που
περιλαµβάνει και την καταπολέµηση της παράνοµης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ)
αλιείας.

2.

Το ενωσιακό σύστηµα ελέγχου αλιείας βασίζεται ιδίως:
α)

σε µια γενική και ολοκληρωµένη προσέγγιση,

β)

στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ελέγχου της διαθεσιµότητας και της
ποιότητας των δεδοµένων για τους τύπους αλιείας,

γ)

µια στρατηγική που βασίζεται στην εκτίµηση των κινδύνων η οποία
επικεντρώνεται σε συστηµατικούς και αυτοµατοποιηµένους διασταυρούµενους
ελέγχους όλων των διαθέσιµων δεδοµένων,

δ)

στην ανάπτυξη µιας νοοτροπίας συµµόρφωσης µεταξύ των επιχειρήσεων,

ε)

στη θέσπιση αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

Άρθρο 47
Πιλοτικά προγράµµατα για τις νέες τεχνολογίες ελέγχου και τα νέα συστήµατα
διαχείρισης δεδοµένων
1.

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν πιλοτικά προγράµµατα για
τις νέες τεχνολογίες ελέγχου και τα νέα συστήµατα διαχείρισης δεδοµένων.

2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 55 σχετικά µε κανόνες εφαρµογής πιλοτικών προγραµµάτων για τις νέες
τεχνολογίες ελέγχου και τα νέα συστήµατα διαχείρισης δεδοµένων.
Άρθρο 48
Συµβολή στο κόστος ελέγχου, επιθεώρησης και εφαρµογής

Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτήσουν από τους κατόχους αλιευτικών αδειών για αλιευτικά
σκάφη συνολικού µήκους 12 µέτρων και άνω που φέρουν τη σηµαία τους να συµβάλλουν
αναλογικά στο κόστος εφαρµογής του ενωσιακού συστήµατος ελέγχου της αλιείας.

EL
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ΜΕΡΟΣ XI
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Άρθρο 49
Στόχοι
Μπορεί να χορηγείται ενωσιακή οικονοµική βοήθεια προκειµένου να συµβάλει στην επίτευξη
των στόχων που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3.
Άρθρο 50
Προϋποθέσεις για την οικονοµική βοήθεια προς τα κράτη µέλη
1.

Η ενωσιακή οικονοµική βοήθεια προς τα κράτη µέλη χορηγείται υπό τον όρο της
συµµόρφωσης των κρατών µελών µε τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

2.

Η µη συµµόρφωση των κρατών µελών µε τους κανόνες της κοινής αλιευτικής
πολιτικής µπορεί να οδηγήσει σε διακοπή ή αναστολή των πληρωµών ή στην
εφαρµογή οικονοµικής διόρθωσης επί της ενωσιακής οικονοµικής βοήθειας που
χορηγείται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Αυτά τα µέτρα είναι
αναλογικά προς τη φύση, την έκταση, τη διάρκεια και την επανάληψη της µη
συµµόρφωσης.
Άρθρο 51
Προϋποθέσεις χορήγησης οικονοµικής βοήθειας προς επιχειρήσεις

EL

1.

Η ενωσιακή οικονοµική βοήθεια προς τις επιχειρήσεις χορηγείται υπό τον όρο της
συµµόρφωσης των επιχειρήσεων µε τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

2.

Όταν οι επιχειρήσεις υποπίπτουν σε σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της κοινής
αλιευτικής πολιτικής, αυτό µπορεί να οδηγήσει σε προσωρινές ή µόνιµες
απαγορεύσεις της πρόσβασης στην ενωσιακή οικονοµική βοήθεια ή/και στην
εφαρµογή οικονοµικών µειώσεων. Αυτά τα µέτρα είναι αναλογικά προς τη φύση,
την έκταση, τη διάρκεια και την επανάληψη σοβαρών παραβάσεων.

3.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η ενωσιακή οικονοµική βοήθεια χορηγείται µόνο
εάν δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις στην οικεία επιχείρηση
επί 1 έτος πριν από την ηµεροµηνία υλοποίησης της ενωσιακής οικονοµικής
βοήθειας.
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ΜΕΡΟΣ XII
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Άρθρο 52
Γνωµοδοτικά συµβούλια
1.

Συγκροτούνται γνωµοδοτικά συµβούλια για καθεµιά από τις περιοχές αρµοδιότητας
που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ προκειµένου να προάγουν την ισορροπηµένη
εκπροσώπηση όλων των εµπλεκοµένων και να συµβάλλουν στην επίτευξη των
στόχων που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3.

2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 55 σχετικά µε τροποποιήσεις του εν λόγω παραρτήµατος για αλλαγές στις
περιοχές αρµοδιότητας ή τη δηµιουργία νέων περιοχών αρµοδιότητας για τα
γνωµοδοτικά συµβούλια ή για την σύσταση νέων γνωµοδοτικών συµβουλίων.

3.

Κάθε γνωµοδοτικό συµβούλιο καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισµό.
Άρθρο 53
Καθήκοντα των γνωµοδοτικών συµβουλίων

1.

2.

Τα γνωµοδοτικά συµβούλια µπορούν:
α)

να υποβάλλουν προτάσεις και εισηγήσεις για ζητήµατα που σχετίζονται µε τη
διαχείριση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας προς την Επιτροπή ή το
οικείο κράτος µέλος,

β)

να ενηµερώνουν την Επιτροπή και τα κράτη µέλη για προβλήµατα που
σχετίζονται µε τη διαχείριση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην
περιοχή αρµοδιότητάς τους,

γ)

να συµβάλλουν, σε στενή συνεργασία µε επιστήµονες, στη συλλογή, παροχή
και ανάλυση δεδοµένων απαραίτητων για την κατάρτιση µέτρων διατήρησης.

Η Επιτροπή και, κατά περίπτωση, τα οικεία κράτη µέλη απαντούν εντός εύλογης
προθεσµίας σε κάθε πρόταση, εισήγηση ή πληροφορία που λαµβάνεται δυνάµει της
παραγράφου 1.
Άρθρο 54
Σύνθεση, λειτουργία και χρηµατοδότηση των γνωµοδοτικών συµβουλίων

EL

1.

Τα γνωµοδοτικά συµβούλια αποτελούνται από οργανώσεις που εκπροσωπούν τις
αλιευτικές επιχειρήσεις και άλλες ενδιαφερόµενες οµάδες που επηρεάζονται από την
κοινή αλιευτική πολιτική.

2.

Κάθε γνωµοδοτικό συµβούλιο αποτελείται από µια γενική συνέλευση και µια
εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνει τα µέτρα που απαιτούνται για την οργάνωσή του
και για τη διασφάλιση διαφάνειας και σεβασµού όλων των εκφραζόµενων απόψεων.
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3.

Τα γνωµοδοτικά συµβούλια µπορούν να ζητήσουν ενωσιακή οικονοµική βοήθεια ως
όργανα που επιδιώκουν την επίτευξη ενός σκοπού γενικότερου ευρωπαϊκού
συµφέροντος.

4.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 55 σχετικά µε τη σύνθεση και τη λειτουργία των γνωµοδοτικών συµβουλίων.

ΜΕΡΟΣ XIII
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 55
Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση αρµοδιοτήτων

EL

1.

Η αρµοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.

Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το άρθρο 15
παράγραφος 6, το άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2,
το άρθρο 35 παράγραφος 3, το άρθρο 36 παράγραφος 4, το άρθρο 37 παράγραφος 6,
το άρθρο 47 παράγραφος 2, το άρθρο 52 παράγραφος 4 ανατίθεται επ’ αόριστον από
την 1η Ιανουαρίου 2013.

3.

Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3, το άρθρο 15
παράγραφος 6, το άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2,
το άρθρο 35 παράγραφος 3, το άρθρο 36 παράγραφος 4, το άρθρο 37 παράγραφος 6,
το άρθρο 47 παράγραφος 2, το άρθρο 52 παράγραφος 4 µπορεί ανά πάσα στιγµή να
ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης
επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Τίθεται σε ισχύ την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται σε
αυτήν. Η ανάκληση δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.

Μετά τη θέσπιση µιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή κοινοποιεί την εν
λόγω πράξη ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

5.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 3,
το άρθρο 15 παράγραφος 4, το άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 24
παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 35 παράγραφος 3, το άρθρο 36 παράγραφος 4, το
άρθρο 37 παράγραφος 2, το άρθρο 47 παράγραφος 2, το άρθρο 52 παράγραφος 2 το
άρθρο 57 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ µόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο δεν προβάλουν ενστάσεις εντός προθεσµίας 2 µηνών από την
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή
εάν, πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσµίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να
προβάλουν ενστάσεις. Η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά 2 µήνες µε
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.
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Άρθρο 56
Εφαρµογή
Κατά την εφαρµογή των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η Επιτροπή επικουρείται
από µια επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η εν λόγω επιτροπή είναι µια επιτροπή υπό
την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα
παράγραφο, ισχύει το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΜΕΡΟΣ XIV
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 57
Καταργήσεις
1.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 καταργείται.
Οι παραποµπές στον καταργούµενο κανονισµό θεωρούνται ως παραποµπές στον
παρόντα κανονισµό.

2.

Η απόφαση (ΕΚ) αριθ. 2004/585 καταργείται δια του παρόντος από την έναρξη
ισχύος των κανόνων που θεσπίζονται δυνάµει των άρθρων 51 παράγραφος 4 και 52
παράγραφος 4.

3.

Το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 διαγράφεται.

4.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 καταργείται.

5.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 639/2004 καταργείται.
Άρθρο 58
Μεταβατικά µέτρα

Με την επιφύλαξη του άρθρου 57 παράγραφος 4, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 199/2008
εξακολουθεί να ισχύει για τα εθνικά προγράµµατα που εγκρίθηκαν για τη συλλογή και
διαχείριση δεδοµένων για τα έτη 2011-2013.
Άρθρο 59
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013.1
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
1. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Γεωγραφική περιοχή

Είδη

Μέγεθος ή
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ρέγγες

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Χτένια St Jacques

Απεριόριστα

Αστακοί

Απεριόριστα

Καραβίδες

Απεριόριστα

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Καραβίδες

Απεριόριστα

Αστακοί

Απεριόριστα

Ακτή Ηνωµένου Βασιλείου (6 έως 12 ναυτικά µίλια)
1. Ανατολικά του Berwick-upon-Tweed
Ανατολικά του Coquet Island
2. Ανατολικά του Flamborough Head
Ανατολικά του Spurn Head
3. Ανατολικά του Lowestoft
Νότια του Lyme Regis
4. Νότια του Lyme Regis
Νότια του Eddystone
5. Νότια του Eddystone
Νοτιοδυτικά του Longships

6. Νοτιοδυτικά του Longships
Βορειοδυτικά του Hartland Point
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7. Από το Hartland Point µέχρι τη γραµµή που αρχίζει Βενθοπελαγικά
βορείως του Lundy Island

Απεριόριστα

8. Από γραµµή όλο δυτικά από το Lundy Island έως το Όλα τα είδη
Cardigan Harbour

Απεριόριστα

9. Βορείως του Point Lynas

Απεριόριστα

Όλα τα είδη
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Ανατολικά του πλωτού φάρου Morecambe
10. County Down

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

11. Βορειοανατολικά του New Island

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Νοτιοδυτικά του Sanda Island
12. Βόρεια του Port Stewart
∆υτικά του Barra Head
13. Γεωγραφικό πλάτος 57°40' Β
∆υτικά του Butt of Lewis

Εκτός των
οστρακοφόρων και
µαλακίων

14. St Kilda, Flannan Islands

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

15. ∆υτικά της γραµµή που ενώνει τον φάρο Butt of
Lewis µε το σηµείο 59°30'Β-5°45'∆

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Είδη

Μέγεθος ή
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Β. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Γεωγραφική περιοχή

Ακτή Ηνωµένου Βασιλείου (6 έως 12 ναυτικά µίλια)
1. Βόρεια του Point Lynas
Νότια του Mull of Galloway
2. ∆υτικά του Mull of Oa
∆υτικά του Barra Head

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Καραβίδα

Απεριόριστα

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Καραβίδα

Απεριόριστα

Γ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Γεωγραφική περιοχή

Είδη

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ρέγγες

Απεριόριστα

Ακτή Ηνωµένου Βασιλείου (6 έως 12 ναυτικά µίλια)
1. Ανατολικά των Shetlands και Fair Isle µεταξύ των
γραµµών που χαράσσονται προς τα νοτιοανατολικά
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από τον φάρο του Sumburgh Head προς τα
βορειοανατολικά από το φάρο του Skroo και προς τα
νοτιοδυτικά από το φάρο του Skadan
2. Ανατολικά του Berwick-upon-Tweed, ανατολικά του
φάρου Whitby High

Ρέγγες

Απεριόριστα

3. Ανατολικά του φάρου North Foreland, νότια του νέου
φάρου Dungeness

Ρέγγες

Απεριόριστα

4. Ζώνη γύρω από το St Kilda

Ρέγγες

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

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

Απεριόριστα

5. ∆υτικά του φάρου του Butt of Lewis µέχρι τη γραµµή
που συνδέει τον φάρο του Butt of Lewis µε το
59°30'Β-5°45'∆

∆. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Γεωγραφική περιοχή

Είδη

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή Ηνωµένου Βασιλείου (6 έως 12 ναυτικά µίλια)
1. Ανατολικά των Shetlands και Fair Isle µεταξύ των
Ρέγγες
γραµµών που χαράσσονται προς τα νοτιοανατολικά
από τον φάρο του Sumbrugh Head προς τα
βορειοανατολικά από τον φάρο του Skroo και προς
τα νοτιοδυτικά από τον φάρο του Skadan

Απεριόριστα

2. Ανατολικά του Berwick upon Tweed, ανατολικά του Ρέγγες
Flamborough Head

Απεριόριστα

3. Ανατολικά του North Foreland, νότια του νέου φάρου Ρέγγες
του Dungeness

Απεριόριστα

Ε. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ
Γεωγραφική περιοχή

Είδη

Μέγεθος ή
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή Ηνωµένου Βασιλείου (6 έως 12 ναυτικά µίλια)
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1. Ανατολικά του Berwick-upon-Tweed

Ρέγγες

Απεριόριστα

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

Ανατολικά του Coquer Island
2. Βόρεια του Cromer
Ανατολικά του North Foreland
3. Ανατολικά του North Foreland
Νότια του νέου φάρου Dungeness

4. Νότια του νέου φάρου Dungeness, νότια του Selsey Βενθοπελαγικά
Bill

Απεριόριστα

5. Νοτιοανατολικά του Straight Point, βορειοδυτικά
του South Bishop

Απεριόριστα

Βενθοπελαγικά

2. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ
Α. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Γεωγραφική περιοχή

Είδη

Μέγεθος ή
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Καραβίδα

Απεριόριστα

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Καραβίδα

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Καραβίδα

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

4. Νότια του Cork, νότια του Carnsore Point

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

5. Νότια του Carnsore Point, νοτιοανατολικά του
Haulbowline

Όλα τα είδη, εκτός
των οστρακοφόρων
και µαλακίων

Απεριόριστα

Ιρλανδική ακτή (6 έως 12 ναυτικά µίλια)
1. Βορειοδυτικά του Erris Head
∆υτικά του Sybil Point
2. Νότια του Mizen Head
Νότια του Stags

3. Νότια του Stags
Νότια του Cork
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Β. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Γεωγραφική περιοχή

Είδη

Μέγεθος ή
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Καραβίδα

Απεριόριστα

Χτένια St Jacques

Απεριόριστα

Είδη

Μέγεθος ή
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ρέγγες

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Είδη

Μέγεθος ή
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ρέγγες

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Ιρλανδική ακτή (6 έως 12 µίλια)
1. Νότια του Mine Head
Hook Point

2. Hook Point
Carlingford Lough

Γ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Γεωγραφική περιοχή

Ιρλανδική ακτή (6 έως 12 µίλια)
1. Νότια του Stags
Νότια του Carnsore Point
∆. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Γεωγραφική περιοχή

Ιρλανδική ακτή (6 έως 12 ναυτικά µίλια)
1. Νότια του Old Head of Kinsale
Νότια του Carnsore Point
2. Νότια του Cork
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Νότια του Carnsore Point
Ε. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ
Γεωγραφική περιοχή

Είδη

Μέγεθος ή
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Ιρλανδική ακτή (6 έως 12 ναυτικά µίλια)
1. Νότια του Cork
Νότια του Carnsore Point
2. Ανατολικά του Wicklow Head
Νοτιοανατολικά του Carlingford Lough
3. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
Γεωγραφική περιοχή

Κράτος
µέλος

Είδη

Μέγεθος ή
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

3 έως 12 ναυτικά µίλια

Κάτω Χώρες Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Γαλλία

Ρέγγες

Απεριόριστα

Γεωγραφικές περιοχές

Κράτος
µέλος

Είδη

Μέγεθος ή
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτές της Βόρειας Θάλασσας (σύνορα
∆ανίας/Γερµανίας µέχρι το Hanstholm)

Γερµανία

Πλατύψαρα

Απεριόριστα

Γαρίδες

Απεριόριστα

4. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ

(6 έως 12 ναυτικά µίλια)

EL

Σύνορα ∆ανίας/Γερµανίας µέχρι το Blåvands
Huk

Κάτω Χώρες Πλατύψαρα

Blåvands Huk µέχρι το Bovbjerg

Βέλγιο
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Απεριόριστα

Κυπρίνοι

Απεριόριστα

Γάδοι

Απεριόριστα
µόνο κατά τον
Ιούνιο και Ιούλιο
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Καλαρίες

Απεριόριστα
µόνο κατά τον
Ιούνιο και Ιούλιο

Πλατύψαρα

Απεριόριστα

Κάτω Χώρες Ευρωπαϊκή
χωµατίδα

Απεριόριστα

Γερµανία

Γλώσσα
Thyborøn µέχρι το Hanstholm

Βέλγιο

Γερµανία

Απεριόριστα

Νταούκι του Απεριόριστα
Ατλαντικού µόνο κατά τον
Ιούνιο και Ιούλιο
Ευρωπαϊκή
χωµατίδα

Απεριόριστα
µόνο κατά τον
Ιούνιο και Ιούλιο

Πλατύψαρα

Απεριόριστα

Σαρδελόρεγγ Απεριόριστα
ες
Γάδοι

Απεριόριστα

Μαύρος
Απεριόριστα
µπακαλιάρος
Καλαρίες

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

Νταούκι του Απεριόριστα
Ατλαντικού
Κάτω Χώρες Γάδοι

Skagerrak
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Βέλγιο
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Απεριόριστα

Ευρωπαϊκή
χωµατίδα

Απεριόριστα

Γλώσσα

Απεριόριστα

Ευρωπαϊκή

Απεριόριστα
µόνο κατά τον

EL

χωµατίδα

(Hanstholm µέχρι το Skagen)
(4 έως 12 ναυτικά µίλια)

Ιούνιο και Ιούλιο
Απεριόριστα

Γερµανία
Πλατύψαρα

Απεριόριστα

Σαρδελόρεγγ Απεριόριστα
ες
Απεριόριστα
Γάδοι
Απεριόριστα
Μαύρος
µπακαλιάρος Απεριόριστα
Καλαρίες

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

Νταούκι του Απεριόριστα
Ατλαντικού
Απεριόριστα
Κάτω Χώρες
Γάδοι
Ευρωπαϊκή
χωµατίδα
Γλώσσα
Kattegat

Γερµανία

Γάδοι

Απεριόριστα

Πλατύψαρα

Απεριόριστα

Καραβίδα

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

(3 έως 12 µίλια)

Βόρεια της Zeeland στον παράλληλο
γεωγραφικού πλάτους που περνά διαµέσου του
φάρου Forsnæs

Γερµανία

Σαρδελόρεγγ Απεριόριστα
ες

Βαλτική Θάλασσα

Γερµανία

Πλατύψαρα

Απεριόριστα

Γάδοι

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

(περιλαµβανοµένων των Belts, Sound,
Bornholm) 3 έως 12 ναυτικά µίλια
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Σαρδελόρεγγ Απεριόριστα
ες
Χέλια

Απεριόριστα

Σολοµοί

Απεριόριστα

Νταούκι του Απεριόριστα
Ατλαντικού

Skagerrak

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Σουηδία

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Σουηδία

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Σουηδία

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

(4 έως 12 µίλια)
Kattegat
(3 (*) έως 12 µίλια)
Βαλτική Θάλασσα
(3 έως 12 µίλια)
(*) Μετράται από την ακτογραµµή.
5. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή

Κράτος
µέλος

Είδη

Βόρεια Θάλασσα

∆ανία

Βενθοπε Απεριόριστα
λαγικά

(3 έως 12 ναυτικά µίλια)

Μέγεθος
ή
ιδιαίτερα
χαρακτηριστι
κά

όλες οι ακτές
Σαρδελό Απεριόριστα
ρεγγες
Αµµοδύτ Απεριόριστα
ες
Κάτω
Χώρες
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Βενθοπ
ελαγικά

Απεριόριστα
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Γαρίδες

Απεριόριστα

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

Γαρίδες

Απεριόριστα

Ζώνη γύρω από το Helgoland

Γάδοι

Απεριόριστα

Ηνωµένο
Βασίλειο

Ευρωπαϊ Απεριόριστα
κή
χωµατίδα
Ακτές της Βαλτικής Θάλασσα

∆ανία

Γάδοι

Απεριόριστα

(3 έως 12 µίλια)
Ευρωπαϊ Απεριόριστα
κή
χωµατίδα
Ρέγγες

Απεριόριστα

Σαρδελό Απεριόριστα
ρεγγες
Χέλια

Απεριόριστα

Νταούκι Απεριόριστα
του
Ατλαντικ
ού
Σκουµπρ Απεριόριστα
ιά
6. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Γεωγραφική περιοχή

Κράτος
µέλος

Είδη

Μέγεθος ή
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή του βορειοανατολικού Ατλαντικού (6 έως 12 ναυτικά µίλια)
Σύνορα Βελγίου/Γαλλίας µέχρι τα Βέλγιο
ανατολικά του Departement Manche
(λιµνοθάλασσα Vire-Grandcamp les Bains
49°23'30"Β-1°2'∆ NNE)
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Βενθοπελ Απεριόριστα
αγικά

EL

Χτένια St Απεριόριστα
Jacques
Κάτω
Χώρες
Dunkerque (2° 20' Α)
d'Antifer (0° 10' Α)

µέχρι

το

Όλα
είδη

τα Απεριόριστα

Cap Γερµανία

Ρέγγες

Απεριόριστα
µόνο
από
Οκτώβριο µέχρι
∆εκέµβριο

Σύνορα Βελγίου/Γαλλίας µέχρι το Cap Ηνωµένο
d'Alprech δυτικά (50° 42 30" Β — Βασίλειο
1° 33' 30" Α)

Ρέγγες

Απεριόριστα

Γαύρος

Κατευθυνόµενη
αλιεία,
Απεριόριστα από
1ης Μαρτίου έως
30 Ιουνίου1

Ακτή Ατλαντικού (6 έως 12 ναυτικά µίλια)
Σύνορα Ισπανίας/Γαλλίας µέχρι 46° 08′ Β Ισπανία

Αλιεία
ζώντος
δολώµατος από
1ης Ιουλίου έως 31
Οκτωβρίου1
Σαρδέλες Απεριόριστα µόνο
από
1ης
Ιανουαρίου έως
28 Φεβρουαρίου
και
από
1ης
Ιουλίου έως 31
∆εκεµβρίου1
Επιπλέον,
οι
δραστηριότητες
που αφορούν τα
είδη
που
απαριθµούνται
ανωτέρω
ασκούνται
σύµφωνα και στο
πλαίσιο
των
δραστηριοτήτων
κατά το έτος
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1,984
Ακτές Μεσογείου (6 έως 12 ναυτικά µίλια)
Σύνορα Ισπανίας/Ακρωτήριο Leucate

Ισπανία

Όλα
είδη

τα Απεριόριστα

7. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή

Κράτος Είδη
µέλος

ή
Μέγεθος
ιδιαίτερα
χαρακτηριστι
κά

Ακτή Ατλαντικού (6 έως 12 ναυτικά µίλια)
Σύνορα Γαλλίας/Ισπανίας µέχρι το φάρο του Γαλλία
ακρωτηρίου Mayor (3° 47' ∆)

Πελαγι Απεριόριστη
σύµφωνα και
κά
στο πλαίσιο
των
δραστηριοτήτω
ν κατά το έτος
1984

Ακτές Μεσογείου (6 έως 12 ναυτικά µίλια)
Σύνορα Γαλλίας/Cap Creus

Γαλλία

Όλα τα Απεριόριστα
είδη

8. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ
Γεωγραφική περιοχή

Κράτος Είδη
µέλος

(3 έως 12 ναυτικά µίλια) όλη η ακτή

Βέλγιο

∆ανία

Βενθοπ
ελαγικά
Σαρδελ
όρεγγες

Όλα
είδη

ή
Μέγεθος
ιδιαίτερα
χαρακτηριστι
κά
τα Απεριόριστα

Απεριόριστα
Απεριόριστα
Απεριόριστα

Αµµοδύ Απεριόριστα
τες
Σαυφρί
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δια
Γερµαν
ία

Γάδοι

Απεριόριστα

Γαρίδες

Απεριόριστα

(6 έως 12 ναυτικά µίλια) όλη η ακτή

Γαλλία

Όλα
είδη

τα Απεριόριστα

Νότιο σηµείο του Texel, δυτικά µέχρι τα Ηνωµένο Βενθοπε Απεριόριστα
σύνορα Κάτω Χωρών/σύνορα Γερµανίας
Βασίλειο λαγικά
9. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή

Κράτος Είδη
µέλος

Μέγεθος ή
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικ
ά

Βαλτική Θάλασσα (4 έως 12 µίλια) (*)

Σουηδία Όλα τα Απεριόριστα
είδη

(*) 3-12 µίλια γύρω από τις Νήσους Bogskär.
10. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή

Κράτος Είδη
µέλος

Μέγεθος
ή
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Skagerrak (4 έως 12 ναυτικά µίλια)

∆ανία

Όλα τα Απεριόριστα
είδη

Kattegat (3 (*) έως 12 µίλια)

∆ανία

Όλα τα Απεριόριστα
είδη

Βαλτική Θάλασσα (4 έως 12 µίλια)

∆ανία

Όλα τα Απεριόριστα
είδη

Φινλανδ Όλα τα Απεριόριστα
είδη
ία
(*) Μετράται από την ακτογραµµή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Όρια ικανότητας (βάσει της κατάστασης στις 31 ∆εκεµβρίου
2010)
Κράτος µέλος

GT

kW

Βέλγιο

18.911

51.585

Βουλγαρία

8.448

67.607

∆ανία

88.528

313.341

Γερµανία

71.114

167.089

Εσθονία

22.057

53.770

Ιρλανδία

77.254

210.083

Ελλάδα

91.245

514.198

Ισπανία (συµπεριλαµβανοµένων των ιδιαίτερα
αποµακρυσµένων περιφερειών)

446.309

1.021.154

Γαλλία (συµπεριλαµβανοµένων των ιδιαίτερα
αποµακρυσµένων περιφερειών)

219.215

1.194.360

Ιταλία

192.963

1.158.837

Κύπρος

11.193

48.508

Λετονία

49.067

65.196

Λιθουανία

73.489

73.516

Μάλτα

15.055

96.912

Κάτω Χώρες

166.384

350.736

Πολωνία

38.376

92.745

115.305

388.054

Ρουµανία

1.885

6.716

Σλοβενία

1.057

10.974

Φινλανδία

18.187

182.385

Πορτογαλία (συµπεριλαµβανοµένων των ιδιαίτερα
αποµακρυσµένων περιφερειών)
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Σουηδία

42.612

210.744

Ηνωµένο Βασίλειο

235.570

924.739

Πλέον αποµεµακρυσµένες περιοχές της ΕΕ

GT

kW

Κανάριες Νήσοι: Μήκος < 12 m. Ύδατα ΕΕ

2.649

21.219

Κανάριες Νήσοι: Μήκος > 12 m. Ύδατα ΕΕ

3.059

10.364

28.823

45.593

Νήσος Ρεϋνιόν: Βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη. L < 12 m

1.050

19.320

Νήσος Ρεϋνιόν: Πελαγικά είδη. L > 12 m

10.002

31.465

903

11.644

Γαλλική Γουιάνα: Γαριδάδικα

7.560

19.726

Γαλλική Γουιάνα: Πελαγικά είδη. Σκάφη ανοικτής θάλασσας

3.500

5.000

Μαρτινίκα: Βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη. L < 12 m

5.409

142.116

Μαρτινίκα: Πελαγικά είδη. L > 12 m

1.046

3.294

Γουαδελούπη: Βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη. L < 12 m

6.188

162.590

500

1.750

617

4.134

4.114

12.734

181

777

Αζόρες: Βενθοπελαγικά είδη. L < 12 m

2.626

29.895

Αζόρες: Βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη. L > 12 m

12.979

25.721

Ισπανία

Κανάριες Νήσοι: Μήκος > 12 m. ∆ιεθνή ύδατα και ύδατα
τρίτων χωρών
Γαλλία

Γαλλική Γουιάνα: Βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη. Μήκος <
12 m

Γουαδελούπη: Πελαγικά είδη. L > 12 m
Πορτογαλία
Μαδέρα: Βενθοπελαγικά είδη. L < 12 m
Μαδέρα: Βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη. L > 12 m
Μαδέρα: Πελαγικά είδη. Γρίποι. L > 12 m
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L είναι το ολικό µήκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Ονοµασία γνωµοδοτικού συµβουλίου

Περιοχή αρµοδιότητας

Βαλτική Θάλασσα

ICES36 ζώνες IIIb, IIIc και IIId

Μεσόγειος Θάλασσα

Θαλάσσια ύδατα της Μεσογείου ανατολικά
της γραµµής 5°36' δυτικά

Βόρεια Θάλασσα

Ζώνες ICES IV και IIIa

Βορειοδυτικά ύδατα

Ζώνες ICES V (εκτός της Va και µόνο
κοινοτικά ύδατα της Vb), VI και VII

Νοτιοδυτικά ύδατα

Ζώνες ICES VIII, IX και X (ύδατα γύρω από
τις Αζόρες), και ζώνες CECAF37 34.1.1,
34.1.2 και 34.2.0 (ύδατα γύρω από τη
Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους)

Πελαγικά
αποθέµατα
(προσφυγάκια, Όλες οι περιοχές αρµοδιότητας (εκτός από τη
σκουµπριά, σαφρίδια, ρέγγες)
Βαλτική,
τη
Μεσόγειο
και
την
υδατοκαλλιέργεια)
Ανοικτή θάλασσα/υπερπόντιος στόλος

Όλα τα µη κοινοτικά ύδατα

Υδατοκαλλιέργεια

Υδατοκαλλιέργεια, όπως ορίζεται στο άρθρο
5

36
37
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Ζώνες ICES (∆ιεθνές Συµβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας) είναι αυτές που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 218/2009.
Ζώνες CECAF (κεντροανατολικός Ατλαντικός ή µείζων αλιευτική ζώνη 34 του FAO) είναι αυτές που ορίζονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 216/2009.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆
1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.4. Στόχος(-οι)
1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος
1.7. Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) διαχείρισης

2.

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2.1. ∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων
2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών

3.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΤΗΣ

3.1. Τοµέας(-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(-ές) δαπανών του
προϋπολογισµού που επηρεάζονται
3.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες
3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες
3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις
3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσης
3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο
3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση
3.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.

Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας
Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
κοινή αλιευτική πολιτική.

1.2.

Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆38
Τοµέας πολιτικής 11: Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία

1.3.

Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο / προπαρασκευαστική
δράση39
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την επέκταση υφιστάµενης δράσης

: Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση αναπροσανατολισµένη προς νέα δράση
1.4.

Στόχοι

1.4.1.

Ο(οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής που αφορά η
πρόταση/πρωτοβουλία
Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους

1.4.2.

Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) που αφορά(-ούν) τη δραστηριότητα ∆Β∆/ΠΒ∆
Ειδικοί στόχοι
Συµβολή στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 39 της ΣΛΕΕ.
1. Βελτίωση της συµµετοχής των εµπλεκοµένων.
2. ∆ιασφάλιση της διαθεσιµότητας επιστηµονικών συµβουλών
3. Εκσυγχρονισµός και ενίσχυση του ελέγχου σε ολόκληρη την Ένωση
4. Έλεγχος των δραστηριοτήτων ελέγχου και εποπτείας στα κράτη µέλη
5. Συµβολή στον καλύτερο συντονισµό των ελεγκτικών δραστηριοτήτων των κρατών
µελών µέσω της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας
Οικείες δραστηριότητες ∆Β∆/ΠΒ∆

38
39
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∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
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∆ραστηριότητα ΠΒ∆ 11 04 01, 11 07 02, 11 08 01, 11 08 02, 11 08 05
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1.4.3.

Αναµενόµενο(-α) αποτέλεσµα(-τα) και επιπτώσεις
Να προσδιοριστούν τα αποτελέσµατα που αναµένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους
στοχοθετηµένους(ες) δικαιούχους/οµάδες.

Η βιωσιµότητα αποτελεί τον πυρήνα της προτεινόµενης µεταρρύθµισης της ΚΑλΠ, µε
σκοπό το 2015 η εκµετάλλευση των ιχθυαποθεµάτων να γίνεται στο επίπεδο της µέγιστης
βιώσιµης απόδοσης. Η βιώσιµη αλιεία που οδηγεί σε αυξήσεις των αλιευµάτων και των
περιθωρίων κέρδους θα ανεξαρτητοποιήσει τον αλιευτικό τοµέα από τις κρατικές
ενισχύσεις και θα διευκολύνει την επίτευξη σταθερών τιµών υπό συνθήκες διαφάνειας,
οδηγώντας και σε οφέλη για τους καταναλωτές.
1.4.4.

∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων
Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: αποθέµατα στο επίπεδο της µέγιστης βιώσιµης απόδοσης
(Fmsy), µείωση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας και πρόοδος στην υλοποίηση
µεταβιβάσιµων αλιευτικών µεριδίων.
Οικονοµικές επιπτώσεις: εισόδηµα των εµπλεκοµένων στον τοµέα της αλιείας,
ακαθάριστη προστιθέµενη αξίας (ΑΠΑ), εισόδηµα/ισοσκελισµένο εισόδηµα και καθαρό
περιθώριο κέρδους.
Κοινωνικές επιπτώσεις: Απασχόληση (ΙΠΑ) και µισθός πληρώµατος ανά ΙΠΑ.
1.5.

Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.

Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών
Η ΚΑλΠ θα επιτύχει περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική βιωσιµότητα όσον αφορά
την εκµετάλλευση αλιευτικών πόρων. Οι εν λόγω στόχοι είναι νοµικά εξίσου σηµαντικοί
και κανένας από αυτούς δεν µπορεί να επιτευχθεί µεµονωµένα. Ωστόσο η εκτίµηση
επιπτώσεων που διενεργείται όσον αφορά τη µεταρρύθµιση της ΚΑλΠ επιβεβαίωσε ότι,
χωρίς περισσότερες σηµαντικές βελτιώσεις στην κατάσταση των αποθεµάτων, η
οικονοµική και κοινωνική βιωσιµότητα θα παραµείνει περιορισµένη.

1.5.2.

Προστιθέµενη αξία της συµµετοχής της Ένωσης
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος δ) της ΣΛΕΕ, η Ένωση έχει αποκλειστική
αρµοδιότητα για τη διατήρηση των έµβιων υδάτινων πόρων. Σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο δ), η Ένωση και τα κράτη µέλη έχουν από κοινού αρµοδιότητα για
τα υπόλοιπα στοιχεία της ΚΑλΠ. Η προστιθέµενη αξία της συµµετοχής της Ένωσης
σχετίζεται µε το γεγονός ότι η ΚΑλΠ αφορά την εκµετάλλευση ενός κοινού αποθέµατος
πόρων.

1.5.3.

Κυριότερα διδάγµατα που αποκοµίστηκαν από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος
Η Πράσινη Βίβλος σχετικά µε την κοινή αλιευτική πολιτική40 κατέληξε στο συµπέρασµα
ότι η ΚΑλΠ δεν επιτυγχάνει τους βασικούς της στόχους: γίνεται υπεραλίευση των

40
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COM(2009)163 τελικό της 22.4.2009.
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αποθεµάτων, η οικονοµική κατάσταση τµήµατος των αλιευτικών σκαφών είναι εύθραυστη
παρά τα υψηλά επίπεδα των επιδοτήσεων, οι θέσεις εργασίας στον αλιευτικό κλάδο δεν
είναι ελκυστικές και η κατάσταση πολλών παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από την
αλιεία είναι επισφαλής. Το αποτέλεσµα της ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης που
ακολούθησε την Πράσινη Βίβλο επιβεβαίωσε αυτή την ανάλυση41.
Το κύριο πρόβληµα της υπάρχουσας ΚΑλΠ είναι η έλλειψη περιβαλλοντικής
βιωσιµότητας εξαιτίας της υπεραλίευσης. Όλα τα άλλα προβλήµατα συντελούν σε αυτό. Η
πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου, η απόκλιση από τις επιστηµονικές
γνωµοδοτήσεις κατά τον καθορισµό των συνολικών επιτρεπόµενων αλιευµάτων και ο µη
καθορισµός προτεραιοτήτων είναι τα βασικά κίνητρα για την υπεραλίευση. ∆εύτερον, η
ανεπαρκής οικονοµική βιωσιµότητα του αλιευτικού κλάδου αποτελεί πρόβληµα. Πολλοί
στόλοι είναι µη κερδοφόροι και ευάλωτοι σε εξωτερικές αναταράξεις, όπως οι αυξήσεις
στις τιµές των καυσίµων. Τρίτον, η έλλειψη κοινωνικής βιωσιµότητας επηρεάζει τον
αλιευτικό κλάδο και τοµείς που εξαρτώνται από την αλιεία.
1.5.4.

Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα
Ο στόχος που προβλέπει την επίτευξη εκµετάλλευσης αποθεµάτων ιχθύων στο επίπεδο της
µέγιστης βιώσιµης απόδοσης, όπως ορίστηκε από τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για
το δίκαιο της θάλασσας και εγκρίθηκε στην Παγκόσµια Σύνοδο Κορυφής για την Αειφόρο
Ανάπτυξη που διεξήχθη το 2002 ως στόχος που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2015, όπου
είναι δυνατόν. Αυτός ο στόχος θα επιτρέψει στη µεταρρυθµισµένη ΚΑλΠ να βελτιώσει
την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στο θαλάσσιο περιβάλλον σύµφωνα µε
την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική42.

41
42
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Βλέπε επίσης SEC(2010)428 τελικό της 16.4.2010 Συµπεράσµατα της διαβούλευσης για τη µεταρρύθµιση της
κοινής αλιευτικής πολιτικής.
Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον.
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1.6.

∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος
Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας
–

Πρόταση/πρωτοβουλία ισχύουσα από

–

∆ηµοσιονοµικός αντίκτυπος από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ

: Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας
– Περίοδος σταδιακής εφαρµογής από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ,
– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό.
1.7.

Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) διαχείρισης43
: Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή
Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων σε:
–

εκτελεστικούς οργανισµούς

–

οργανισµούς που δηµιουργούνται από τις Κοινότητες44

–

εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας

–

πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του
τίτλου V της συνθήκης για την για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην
αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού
κανονισµού

: Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη
Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες
Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να προσδιοριστεί)
Αν αναφέρονται περισσότεροι τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τµήµα «Παρατηρήσεις».

EL

43

Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραποµπές στον δηµοσιονοµικό
κανονισµό
είναι
διαθέσιµες
στον
δικτυακό
τόπο
BudgWeb:

44

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού.

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2.

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.

∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων
Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

2.2.

Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.

Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) επισηµανθεί

2.2.2.

Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) ελέγχου

2.3.

Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών
Να προσδιοριστούν υπάρχοντα ή προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας.

EL
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3.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΤΗΣ

3.1.

Τοµέας(-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(-ές) δαπανών του
προϋπολογισµού που επηρεάζονται
• Υφιστάµενες γραµµές προϋπολογισµού για δαπάνες
Κατά σειρά τοµέων
προϋπολογισµού.

Τοµέας
του
πολυετούς
δηµοσιονο
µικού
πλαισίου

πολυετούς

δηµοσιονοµικού

πλαισίου

Είδος
δαπάνης

Γραµµή του προϋπολογισµού

και

γραµµών

του

Συµµετοχή

∆Π/Μ∆Π
(45)

χωρών
ΕΖΕΣ46

υποψήφιων
χωρών47

τρίτων
χωρών

κατά την έννοια του
άρθρου 18
παράγραφος 1
στοιχείο αα του
δηµοσιονοµικού
κανονισµού

2

11 04 01 Στενότερος διάλογος µε τον
αλιευτικό
κλάδο
και
όσους
επηρεάζονται από την κοινή αλιευτική
πολιτική

∆Π

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

2

11 07 02 Υποστήριξη
για
τη
διαχείριση
αλιευτικών
πόρων
(βελτίωση
των
επιστηµονικών
γνωµοδοτήσεων)

∆Π

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

2

11 08 01 Οικονοµική
συνεισφορά
προς τα κράτη µέλη για έξοδα στο
πεδίο του ελέγχου

∆Π

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

2

11 08 02 Επιθεώρηση και επιτήρηση
αλιευτικών
δραστηριοτήτων
σε
ενωσιακά ύδατα και αλλού

∆Π

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

2

11.08.05.01.
Συνεισφορά
της
Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της
Αλιείας (CFCA) στους Τίτλους 1 και
2

∆Π

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

2

11.08.05.02.
Συνεισφορά
της
Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της
Αλιείας (CFCA) στον Τίτλο 3

∆Π

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Αριθµός
[Ονοµασία……………………….]

• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού, των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία
Κατά σειρά τοµέων πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του προϋπολογισµού.

45
46
47
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∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις
ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών
Υποψήφιες χώρες και, ενδεχοµένως, δυνάµει υποψήφιες χώρες των δυτικών Βαλκανίων.
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Τοµέας
του
πολυετούς
δηµοσιονο
µικού
πλαισίου

Είδος
δαπάνης

Γραµµή του προϋπολογισµού

Αριθµός
[Ονοµασία……………………….]

∆Π/Μ∆Π

[XX.YY.YY.YY]

EL
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Συµµετοχή

χωρών
ΕΖΕΣ

υποψήφιω
ν χωρών

τρίτων
χωρών

κατά την έννοια του
άρθρου 18
παράγραφος 1
στοιχείο αα του
δηµοσιονοµικού
κανονισµού

ΝΑΙ/
ΟΧΙ

ΝΑΙ/
ΟΧΙ

ΝΑΙ/
ΟΧΙ

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

EL

3.2.

Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.

Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες
εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου

∆ιατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων

2

48

Γ∆: MARE

2013

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Έτος
Ν+4

Έτος
Ν+5

Έ
τ
ο
ς

Έ
τ
ο
ς

Έ
τ
ο
ς

Έ
τ
ο
ς

ΣΥΝΟΛΟ

Ν Ν Ν Ν
+ + + +
6 7 8 9

y Επιχειρησιακές πιστώσεις
Αναλήψεις
υποχρεώσεων
Πληρωµές

11 04 01
11 07 02
11 08 01
11 08 02
11.08.05.01

48
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Αναλήψεις
υποχρεώσεων
Πληρωµές
Αναλήψεις
υποχρεώσεων
Πληρωµές
Αναλήψεις
υποχρεώσεων
Πληρωµές
Αναλήψεις
υποχρεώσεων

(1)

6.400

(2)

5.950

(1a)

4.500

(2a)

3.500

(1a)

47.430

(2a)

25.200

(1a)

2.300

(2a)

2.300

(1a)

7.413

Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
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11.08.05.02

Πληρωµές
Αναλήψεις
υποχρεώσεων
Πληρωµές

(2a)

7.413

(1a)

1.711

(2a)

2.711

Πιστώσεις διοικητικής φύσεως χρηµατοδοτούµενες
από το κονδύλιο για ειδικά προγράµµατα49
(3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για την Γ∆ MARE

Αναλήψεις
υποχρεώσεων

=1+1a
+3

69.754

=2+2a

47.074

Πληρωµές
+3

y ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις
υποχρεώσεων

(4)

69.754

Πληρωµές

(5)

47.074

y ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικής φύσεως που
χρηµατοδοτούνται από το κονδύλιο συγκεκριµένων
προγραµµάτων

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
υπό τον ΤΟΜΕΑ 2
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου

(6)

Αναλήψεις
υποχρεώσεων

=4+ 6

69.754

Πληρωµές

=5+ 6

47.074

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τοµείς:
y ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

49

EL

Αναλήψεις
υποχρεώσεων

(4)

69.754

Πληρωµές

(5)

47.074

Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «ΒΑ»), έµµεση έρευνα, άµεση
έρευνα.
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y ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικής φύσεως που
χρηµατοδοτούνται από το κονδύλιο συγκεκριµένων
προγραµµάτων

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
υπό τους ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 4
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου
(Ποσό αναφοράς)

EL

(6)

Αναλήψεις
υποχρεώσεων

=4+ 6

Πληρωµές

=5+ 6
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Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου

« ∆ιοικητικές δαπάνες »

5

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)

2013

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Έτος
Ν+4

Έτος
Ν+5

Έ
τ
ο
ς

Έ
τ
ο
ς

Έ
τ
ο
ς

Έ
τ
ο
ς

ΣΥΝΟΛΟ

Ν Ν Ν Ν
+ + + +
6 7 8 9

Γ∆:
y Ανθρώπινοι πόροι

9.404

y Άλλες διοικητικές δαπάνες 11 01 02 11

0.210

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆:

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
υπό τον ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου

Πιστώσεις:

9.614

(Σύνολο
αναλήψεων
υποχρεώσεων
= Σύνολο πληρωµών)

9.614

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
201350

50
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Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Έτος
Ν+4

Έτος
Ν+5

Έ
τ
ο
ς

Έ
τ
ο
ς

Έ
τ
ο
ς

Έ
τ
ο
ς

ΣΥΝΟΛΟ

Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

80

EL

Ν Ν Ν Ν
+ + + +
6 7 8 9

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
υπό τους ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 5
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου

EL

Αναλήψεις υποχρεώσεων

79.368

Πληρωµές

56.688
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3.2.2.

Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

– : Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
N+1

2013

Αριθ.

0.280

8

2.240

Νέα
διαδικτυακά
τµήµατα και
επικαιροποίηση
περιεχοµένων
των δικτυακών
τόπων της Γ∆
MARE.

Αριθ.

0.040

5

0.200
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ΣΥΝΟΛΟ

0.114

Κόστο
ς

Αριθµός
αποτελεσµάτων

Κόστ
ος
Αριθµός

Κόστο
ς

Αριθµός
αποτελεσµάτων

Αριθµός
αποτελεσµάτων

Κόστο
ς

Κόστο
ς

Συνολι
κός
αριθµ
ός
αποτε
λεσµά
των

Σύνολο
κόστους

Βελτίωση της συµµετοχής των εµπλεκοµένων.

Πλήρως
λειτουργικά
ΠΓΣ

Αριθ.

Κόστο
ς

Αριθµός
αποτελεσµάτων

Κόστο
ς

Αριθµός
αποτελεσµάτων

Μέσο
κόστο
ς
αποτε
λέσµα
τος

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 151…

Παραγωγή και
διανοµή του

… να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε
να εµφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ.
σηµείο 1.6)

Έτος
N+3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αριθµός
λ ά

Να
προσδιοριστούν
οι στόχοι και τα
αποτελέσµατα
Είδος
αποτε
λέσµα
τος
Ø

Έτος
N+2

5

0.580

Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 1.4.2. «Ειδικός(-οί) στόχος(-οι)…»
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περιοδικού
«Αλιεία και
Υδατοκαλλιέργε
ια στην
Ευρώπη» σε 23
γλώσσες (5
τεύχη ετησίως).

EL

Παραγωγή και
διανοµή
ποιοτικού
πληροφοριακού
υλικού για τα
ΜΜΕ, το ευρύ
κοινό και τους
εµπλεκοµένους,
συµπεριλαµβανο
µένου και
οπτικοακουστικ
ού υλικού.
Εκστρατεία
ενηµέρωσης για
ζητήµατα
προτεραιότητας,
όπως η
µεταρρύθµιση
της ΚΑλΠ.

Αριθ.

0.310

6

1.860

Παραγωγή και
διανοµή
πολυγλωσσικών
εντύπων.

Αριθ.

0.025

20

0.500

Συµµετοχή της
Γ∆ MARE σε
εκθέσεις.

Αριθ.

0.200

1

0.200

Οργάνωση της
Ευρωπαϊκής
Ηµέρας της
Θάλασσας το
Μάιο κάθε
έτους.

Αριθ.

0.400

1

0.400

83

EL

Συνέδρια και
σεµινάρια για
την ΚΑλΠ και
την
ολοκληρωµένη
θαλάσσια
πολιτική, π.χ.
σχετικά µε τη
µεταρρύθµιση
της ΚΑλΠ

Αριθ.

0.050

4

0.200

Άλλα
(ενηµερωτικό
υλικό,
λογότυπος,
αποθήκευση και
διανοµή από το
Γραφείο
Εκδόσεων).

Αριθ.

0.110

2

0.220

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο
αριθ. 1
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 2…
Υποστήριξη για
την υλοποίηση
του πλαισίου
συλλογής
δεδοµένων,
κυρίως µέσω
συντονισµού και
οργάνωσης των
δραστηριοτήτων
της ΕΤΟΕΑ,
λειτουργίας
σχετικών
δικτυακών
τόπων και
υποστήριξης για
την σύνταξη της
έκθεσης σχετικά
µε την «Ετήσια
Οικονοµική

EL

∆ιοικη
τικοί
διακαν
ονισµο
ί

1.400

6.400
∆ιασφάλιση της διαθεσιµότητας επιστηµονικών συµβουλών
1

1.400
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Απόδοση του
ενωσιακού
αλιευτικού
στόλου» στο
πλαίσιο ενός
διοικητικού
διακανονισµού
µεταξύ της
Επιτροπής και
του Κοινού
Κέντρου
Ερευνών.
Παροχή
επαναλαµβανόµ
ενων
γνωµοδοτήσεων
για την
κατάσταση των
αποθεµάτων των
οποίων η
διαχείριση
γίνεται µέσω
TAC και
κανονισµού
ποσοστώσεων,
καθώς και
παροχή µη
επαναλαµβανόµ
ενων
γνωµοδοτήσεων,
λόγου χάρη
αξιολόγηση
πολυετών
σχεδίων ή
κανόνων
ελέγχου
αλίευσης στο
πλαίσιο
µνηµονίου
συνεννόησης
µεταξύ της
Επιτροπής και

EL

Μνηµό
νιο

1.500

1

1.500
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του ICES.
Παροχή
γνωµοδοτήσεων
για
ιχθυαποθέµατα
σε σχέση µε
βιολογικά,
τεχνικά και
οικονοµικά
ζητήµατα,
καθώς και
ζητήµατα
οικοσυστηµάτων
, από
εµπειρογνώµονε
ς στο πλαίσιο
συναντήσεων
της ΕΤΟΕΑ και
των υποοµάδων
της.
Επιστηµονικές
γνωµοδοτήσεις
και άλλες
υπηρεσίες για
την υλοποίηση
της κοινής
αλιευτικής
πολιτικής στη
Μεσόγειο.

Αριθ.
συναντ
ήσεων

0.024

25

0.6

1.0

2

1.0

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο
αριθ. 2
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 3…

EL

4.500
Εκσυγχρονισµός και ενίσχυση του ελέγχου σε ολόκληρη την Ένωση

Συστήµατα
πληροφορικής
και ανάλυση
δεδοµένων.

∆/Υ

10.000

Εργαλεία
ιχνηλασιµότητας

160
0

8.000
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& συσκευές
µέτρησης ισχύος
µηχανών.

EL

Πιλοτικά
προγράµµατα
(περιλαµβανοµέ
νης και
τηλεόρασης
κλειστού
κυκλώµατος από
το 2011 και
έπειτα).

∆/Υ

2.000

Αυτόµατες
συσκευές
εντοπισµού
Συστήµατα
Παρακολούθηση
ς Σκαφών /
Συστήµατα
Αυτόµατης
Αναγνώρισης
(VMS/AIS).

300
0

3.800

Ηλεκτρονικά
ηµερολόγια επί
των σκαφών

330
0

7.400

Αναβαθµίσεις
του Κέντρου
Παρακολούθηση
ς Αλιείας
(ΚΠΑ).

22

11.400

Επένδυση σε
εξοπλισµό
ελέγχου (δηλ.
περιπολικά
σκάφη και
αεροσκάφη).

∆/Υ

3.700

Μαθήµατα
επιµόρφωσης
και

30

0.600
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προγράµµατα
ανταλλαγής για
το προσωπικό
ελέγχου.
Σεµινάρια
ευαισθητοποίησ
ης σχετικά µε
την ανάγκη
εφαρµογής των
κανόνων της
ΚΑλΠ.

5

47.430

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο
αριθ. 3
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 4…
Παρακολούθηση
των ελεγκτικών
δραστηριοτήτων
από τα κράτη
µέλη

0.530

Έλεγχος των δραστηριοτήτων ελέγχου και εποπτείας στα κράτη µέλη
250

0.800

30

0.400

-Αποστολές
ελέγχου της
εφαρµογής των
κανόνων της
ΚΑλΠ
- Εξοπλισµός
επιθεωρητών
∆ιευκόλυνση
της εφαρµογής
των κανόνων
της ΚΑλΠ
- Συναντήσεις
της οµάδας
Εµπειρογνωµόν
ων Ελέγχου
Αλιείας για την
εξέταση
ζητηµάτων
σχετιζόµενων µε

EL
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τον έλεγχο της
αλιείας
- Εκπόνηση
µελετών
Υλικό και
λογισµικό
πληροφορικής
και σχετική
υποστήριξη
(δεδοµένα,
διασταυρούµενο
ς έλεγχος της
διατήρησης
δεδοµένων,
πρόσβαση σε
βάσεις
δεδοµένων
κ.λπ.)

∆/Υ

2.300

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο
αριθ. 4
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 5…

Συµβολή στον καλύτερο συντονισµό των ελεγκτικών δραστηριοτήτων των κρατών µελών µέσω της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας

Προσωπικό εν
ενεργεία

∆/Υ

5.634

Άλλες δαπάνες
σχετικές µε το
προσωπικό

∆/Υ

0.440

∆ιοικητικές
δαπάνες

∆/Υ

1.320

Ανάπτυξη
ικανοτήτων

∆/Υ

0.720

Επιχειρησιακός
συντονισµός
(περιλαµβάνει
κοινά σχέδια
ανάπτυξης)

∆/Υ

1.010

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο

EL

1.100

9.124
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αριθ. 5
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

EL

69.754

90
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3.2.3.

Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσης

3.2.3.1. Σύνοψη
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών
πιστώσεων

– : Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

πιστώσεων

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)

2013

52

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

… να εγγραφούν όσα έτη
απαιτούνται, ώστε να εµφαίνεται η
διάρκεια των επιπτώσεων (βλ.
σηµείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου
Ανθρώπινοι πόροι

9.404

Άλλες διοικητικές
δαπάνες

0.210

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

9.614

Εκτός ΤΟΜΕΑ 553 του
πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι
Λοιπές δαπάνες
διοικητικού
χαρακτήρα
Μερικό σύνολο
εκτός ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

52
53

EL

Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και
δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «ΒΑ»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα.
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ΣΥΝΟΛΟ

EL

9.614
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3.2.3.2. Εκτιµώµενες απαιτήσεις ανθρωπίνων πόρων
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων
πόρων

– : Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρήση ανθρωπίνων πόρων, όπως εξηγείται
παρακάτω:
Η εκτίµηση εκφράζεται σε πλήρη ποσά (ή το πολύ µε ένα δεκαδικό ψηφίο)

2013

Έτος
N+1

Έτος N+2

Έτος N+3

… να
εγγρα
φούν
όσα
έτη
απαιτ
ούντα
ι,
ώστε
να
εµφαί
νεται
η
διάρκ
εια
των
επιπτ
ώσεω
ν (βλ.
σηµεί
ο 1.6)

y Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων)
11 01 01 01 (έδρα και γραφεία
αντιπροσωπείας της Επιτροπής)

66

11 01 01 02 (σε αντιπροσωπεία)

0

11 01 05 01 (έµµεση έρευνα)

0

10 01 05 01 (άµεση έρευνα)

0

y Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: (ΙΠΑ)54
11 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το «συνολικό
κονδύλιο»)

14

11 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ και SNE στις
αντιπροσωπείες)

0

11 01 04 yy55

0

54

55
56

EL

- στην έδρα56

ΣΥ = Συµβασιούχος υπάλληλος· ΠΠ = Προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»), ΝΕΑ = Νεαρός
εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία («Jeune Expert en Délégation»), ΤΥ = Τοπικός υπάλληλος, ΑΕΕ =
Αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας.
Επιµέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραµµές
«BA»).
Κυρίως για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ).
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- σε αντιπροσωπείες

0

11 01 05 02 (CA, INT, SNE - έµµεση έρευνα)

0

10 01 05 02 (CA, INT, SNE - άµεση έρευνα)

0

Άλλη γραµµή του προϋπολογισµού (να
προσδιοριστεί)

0

ΣΥΝΟΛΟ

80

XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού.
Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη
διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας
της Γ∆ και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, από όλα τα συµπληρωµατικά κονδύλια που
µπορεί να διατεθούν στην αρµόδια Γ∆ για τη διαχείριση της δράσης στο πλαίσιο της ετήσιας
διαδικασίας χορήγησης και µε βάση τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς.
Περιγραφή των καθηκόντων προς εκτέλεση:
Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι

που διαχειρίζονται τις προαναφερθείσες επιχειρησιακές πιστώσεις και
επιχειρησιακές δραστηριότητες το 2013

Εξωτερικό προσωπικό

που διαχειρίζονται τις προαναφερθείσες επιχειρησιακές πιστώσεις και
επιχειρησιακές δραστηριότητες το 2013

EL
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3.2.4.

Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο
– : Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό
πλαίσιο.
–

Η πρόταση απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούµενος επαναπρογραµµατισµός µε τον προσδιορισµό των σχετικών γραµµών του
προϋπολογισµού και των αντίστοιχων ποσών.

–

Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση του µέσου ευελιξίας ή την
αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου57.

Να εξηγηθεί η ανάγκη µε τον προσδιορισµό των σχετικών τοµέων και γραµµών του προϋπολογισµού, καθώς
και των αντίστοιχων ποσών.

3.2.5.

Συµµετοχή τρίτων µερών στη χρηµατοδότηση
– : Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηµατοδότηση που εκτιµάται κατωτέρω:
Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
N

Να
προσδιοριστεί
οργανισµός
συγχρηµατοδότησης

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

… να εγγραφούν όσα έτη
απαιτούνται, ώστε να εµφαίνεται
η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ.
σηµείο 1.6)

Σύνολο

ο

ΣΥΝΟΛΟ
συγχρηµατοδοτούµενων
πιστώσεων

57

EL

Βλ. σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας.

95

EL

3.3.

Εκτιµώµενη επίπτωση στα έσοδα
– : Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό αντίκτυπο στα έσοδα.
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο που περιγράφεται
κατωτέρω.
•

στους ιδίους πόρους

•

στα διάφορα έξοδα
εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
Αντίκτυπος της πρότασης/πρωτοβουλίας58

Γραµµή εσόδων
προϋπολογισµού:

του

∆ιαθέσιµες
πιστώσεις για
το τρέχον
οικονοµικό έτος

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

… να εγγραφούν όσες στήλες
απαιτούνται, ώστε να εµφαίνεται η
διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σηµείο
1.6)

Άρθρο ………….

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισµό», να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραµµή(ές) δαπανών του
προϋπολογισµού που έχει(ουν) επηρεαστεί.
Να προσδιοριστεί η µέθοδος υπολογισµού του αντίκτυπου στα έσοδα.

58
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Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασµούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόµενα ποσά πρέπει
να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά µετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα είσπραξης.
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