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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 812/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 26. 4. 2004 

για τη θέσπιση µέτρων σχετικά µε παρεµπίπτοντα αλιεύµατα κητοειδών κατά την αλιεία και για την

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 88/98

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
1

,

1

Γνώµη της 10ης Φεβρουαρίου 2004.
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Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Στόχος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2002, για τη διατήρηση και τη

βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής
1

, είναι να διασφαλισθεί η εκµετάλλευση των έµβιων υδρόβιων πόρων που παρέχει

βιώσιµες, οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες. Για τον σκοπό αυτό η

Κοινότητα θα πρέπει να ελαχιστοποιήσει, µεταξύ άλλων, την επίπτωση των αλιευτικών

δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήµατα και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα πρέπει να

συνάδει µε άλλες κοινοτικές πολιτικές, ιδίως µε την περιβαλλοντική πολιτική.

(2) Η οδηγία του Συµβουλίου 92/43/ΕΟΚ, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών

οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας
2

, προβλέπει αυστηρό καθεστώς προστασίας 

για τα κητοειδή και απαιτεί από τα κράτη µέλη να αναλάβουν την εποπτεία της κατάστασης 

διατήρησης των ειδών αυτών. Τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να καθιερώσουν ένα σύστηµα

για την παρακολούθηση της παρεµπίπτουσας αλίευσης και θανάτωσης των ειδών αυτών και

να θεσπίσουν τα περαιτέρω µέτρα έρευνας και διατήρησης, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι

η παρεµπίπτουσα αλίευση ή θανάτωση δεν έχει σηµαντική επίπτωση στα οικεία είδη.

(3) Οι υπάρχουσες επιστηµονικές πληροφορίες και οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν για τη µείωση

της παρεµπίπτουσας αλίευσης και θανάτωσης κητοειδών κατά την αλιεία δικαιολογούν τη

λήψη πρόσθετων µέτρων για να ευνοηθεί η διατήρηση µικρών κητοειδών κατά συνεπή και

συντονισµένο τρόπο σε κοινοτικό επίπεδο.

1

ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59.

2

ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, (ΕΕ L 284, 31.10.2003, 

σ. 1).
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(4) Έχουν αναπτυχθεί ορισµένες ακουστικές συσκευές για την απώθηση των κητοειδών από τα

αλιευτικά εργαλεία και έχουν αποδειχθεί επιτυχείς στη µείωση των παρεµπιπτόντων

αλιευµάτων κητοειδών κατά την αλιεία µε στάσιµα δίχτυα. Η χρήση τέτοιου είδους 

συσκευών θα πρέπει, ως εκ τούτου, να απαιτείται σε περιοχές και τύπους αλιείας µε γνωστά ή

προβλέψιµα υψηλά επίπεδα παρεµπιπτόντων αλιευµάτων µικρών κητοειδών, λαµβανοµένης 

υπόψη της σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας της εν λόγω απαίτησης. Είναι επίσης

αναγκαίο να θεσπιστούν τεχνικές προδιαγραφές για την αποτελεσµατικότητα των

ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών που θα χρησιµοποιούνται στις εν λόγω µορφές αλιείας.

Απαιτούνται επιστηµονικές µελέτες ή πιλοτικά συστήµατα για να γίνουν καλύτερα γνωστά τα

αποτελέσµατα της χρήσης ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών µέσα στο χρόνο.

(5) Η επιστηµονική και τεχνική έρευνα, ιδίως για τις νέες µορφές ενεργών αποτρεπτικών

συσκευών, δεν θα πρέπει να παρεµποδίζεται από τον παρόντα κανονισµό. Μολονότι τα κράτη

µέλη θα πρέπει ως εκ τούτου να δύνανται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, να

επιτρέπουν σε προσωρινή βάση τη χρήση πρόσφατα ανεπτυγµένων και αποτελεσµατικών

τύπων ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών οι οποίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές 

που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό, είναι επίσης αναγκαία η µέριµνα ώστε οι

τεχνικές προδιαγραφές για ακουστικές αποτρεπτικές συσκευές να καταστούν το συντοµότερο

δυνατόν επίκαιρες, σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή
1

.

1

ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(6) Οι ανεξάρτητες παρατηρήσεις αλιευτικών δραστηριοτήτων έχουν ουσιαστική σηµασία για

την παροχή αξιόπιστων εκτιµήσεων σχετικά µε τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα κητοειδών. Ως 

εκ τούτου, είναι αναγκαία η θέσπιση συστηµάτων παρακολούθησης µε ανεξάρτητους 

παρατηρητές επί των σκαφών, καθώς και ο καθορισµός µορφών αλιείας στις οποίες η εν

λόγω παρακολούθηση θα αποτελεί αντικείµενο συντονισµού κατά προτεραιότητα.

Προκειµένου να διαθέτουν αντιπροσωπευτικά δεδοµένα όσον αφορά τις οικείες µορφές 

αλιείας, τα κράτη µέλη θα πρέπει να καταρτίσουν και να εφαρµόσουν κατάλληλα

προγράµµατα παρακολούθησης για σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους και ασχολούνται µε

τις εν λόγω µορφές αλιείας. Για τα µικρά αλιευτικά σκάφη συνολικού µήκους κάτω των 15

µέτρων, επί των οποίων δεν είναι δυνατόν, ενίοτε, να υπάρχει µονίµως ένα επί πλέον

πρόσωπο ως παρατηρητής, τα στοιχεία για τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα κητοειδών θα

συλλέγονται µέσω επιστηµονικών µελετών ή πιλοτικών συστηµάτων. Θα πρέπει επίσης να

καθοριστούν κοινά καθήκοντα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.

(7) Προκειµένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση σε κοινοτικό επίπεδο και προκειµένου να

υπάρξει εµπεριστατωµένη αξιολόγηση µεσοπρόθεσµα, τα κράτη µέλη θα πρέπει να

υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε τη χρήση των ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών

και µε την εφαρµογή των προγραµµάτων παρατηρητών επί των σκαφών οι οποίες να

περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν σχετικά µε την παρεµπίπτουσα αλίευση και

θανάτωση κητοειδών κατά την αλιεία.

(8) Ο κίνδυνος που δηµιουργεί η αλιεία µε παρασυρόµενα δίχτυα στον άκρως απειλούµενο

πληθυσµό µαρσουάνων στην περιοχή της Βαλτικής απαιτεί την απαγόρευση της χρήσης 

παρασυρόµενων διχτυών στην περιοχή αυτή. Τα κοινοτικά σκάφη που αλιεύουν µε

παρασυρόµενα δίχτυα στην περιοχή αυτή, θα υπόκεινται σε οικονοµικούς και τεχνικούς 

περιορισµούς που απαιτούν περίοδο σταδιακής µείωσης πριν από την επιβολή ολικής 

απαγόρευσης της χρήσης του εργαλείου αυτού έως την 1η Ιανουαρίου 2008. Ο κανονισµός 

(ΕΚ) αριθ. 88/98 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1997, για τη θέσπιση τεχνικών

µέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Lille και

Store Baelt και του Øresund
1

, θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειµένου να ενσωµατωθούν τα

εν λόγω µέτρα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

1

ΕΕ L 9, 15.1.1998 σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 48/1999 (ΕΕ L 13, 18.1.1999, σ. 1).
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Άρθρο 1

Αντικείµενο

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει µέτρα που έχουν ως στόχο τη µείωση των παρεµπιπτόντων

αλιευµάτων κητοειδών από αλιευτικά σκάφη στις περιοχές που προσδιορίζονται στα

Παραρτήµατα I και III.

Άρθρο 2

Χρήση ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών

1. Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, στα πλοία συνολικού µήκους 12 µέτρων και

άνω απαγορεύεται η χρήση των αλιευτικών εργαλείων που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι στις 

περιοχές, κατά τις περιόδους και από τις ηµεροµηνίες που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα αυτό

χωρίς την ταυτόχρονη χρήση ενεργών ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών.

2. Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών διασφαλίζουν ότι οι ακουστικές 

αποτρεπτικές συσκευές λειτουργούν απολύτως σωστά κατά την πόντιση των εργαλείων.

3. Κατά παρέκκλιση, η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες που 

πραγµατοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό επιστηµονικής έρευνας η οποία διεξάγεται µε

εξουσιοδότηση και υπό την αιγίδα των κρατών µελών ή των ενδιαφεροµένων κρατών µελών και οι

οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων τεχνικών µέτρων για τη µείωση της παρεµπίπτουσας 

αλίευσης ή θανάτωσης κητοειδών.

4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να παρακολουθούν και να αξιολογούν,

µέσω επιστηµονικών µελετών ή συστηµάτων, τα αποτελέσµατα της χρήσης, µέσα στον χρόνο,

ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών στις οικείες µορφές αλιείας και περιοχές.
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Άρθρο 3

Τεχνικές προδιαγραφές και όροι χρήσεως 

1. Οι ακουστικές αποτρεπτικές συσκευές που χρησιµοποιούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 

παράγραφος 1 πληρούν µία σειρά τεχνικών προδιαγραφών και όρων χρήσης που καθορίζονται στο

Παράρτηµα II.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν την προσωρινή

χρήση ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών οι οποίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ή

τους όρους χρήσης που καθορίζονται στο Παράρτηµα II, υπό τον όρο ότι η επίπτωσή τους στη

µείωση των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων κητοειδών έχει επαρκώς τεκµηριωθεί. Η άδεια δεν ισχύει

για περίοδο µεγαλύτερη των δύο ετών.

3. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τις άδειες σύµφωνα µε την

παράγραφο 2 εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης. Παρέχουν στην Επιτροπή τεχνικές 

και επιστηµονικές πληροφορίες σχετικά µε την εγκριθείσα ακουστική αποτρεπτική συσκευή και τις 

επιπτώσεις της επί των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων κητοειδών.
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Άρθρο 4

Συστήµατα παρατηρητών επί των σκαφών

1. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν και εφαρµόζουν συστήµατα παρακολούθησης για παρεµπίπτοντα

αλιεύµατα κητοειδών µε τη χρήση παρατηρητών επί των σκαφών που φέρουν τη σηµαία τους και

το συνολικό µήκος των οποίων υπερβαίνει τα 15 µέτρα, για τις µορφές αλιείας και υπό τους όρους 

που καθορίζονται στο Παράρτηµα III. Τα συστήµατα παρακολούθησης σχεδιάζονται µε σκοπό την

παροχή αντιπροσωπευτικών δεδοµένων για τις οικείες µορφές αλιείας.

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για τη συλλογή επιστηµονικών στοιχείων

σχετικά µε τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα κητοειδών για σκάφη συνολικού µήκους άνω των 15

µέτρων τα οποία ασκούν τις µορφές αλιείας που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ παράγραφος 3,

µέσω κατάλληλων επιστηµονικών µελετών ή πιλοτικών συστηµάτων.

Άρθρο 5

Παρατηρητές 

1. Προκειµένου να τηρήσουν την υποχρέωση παροχής παρατηρητών, τα κράτη µέλη διορίζουν

ανεξάρτητο και κατάλληλα ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό. Για την εκτέλεση των καθηκόντων

του, το επιλεγόµενο προσωπικό πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

α) επαρκή πείρα για να αναγνωρίζει τα είδη κητοειδών και τις αλιευτικές πρακτικές,

β) βασικές ικανότητες θαλάσσιας ναυσιπλοίας και κατάλληλη εκπαίδευση στον τοµέα της 

ασφάλειας,

γ) την ικανότητα να εκτελεί στοιχειώδει επιστηµονικά καθήκοντα, επί παραδείγµατι για τη λήψη

δειγµάτων όπου είναι αναγκαίο και για τη διενέργεια επακριβών παρατηρήσεων και σχετικών

καταχωρήσεων,

δ) ικανοποιητική γνώση της γλώσσας του κράτους µέλους της σηµαίας του σκάφους που 

αποτελεί αντικείµενο παρατήρησης.
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2. Tο καθήκον των παρατηρητών είναι η παρακολούθηση των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων

κητοειδών και η συλλογή των δεδοµένων που είναι αναγκαία για την παρέκταση των

παρατηρηθέντων παρεµπιπτόντων αλιευµάτων σε ολόκληρη την οικεία µορφή αλιείας. Ιδίως, οι

διοριζόµενοι παρατηρητές παρακολουθούν:

α) τις αλιευτικές δραστηριότητες των οικείων σκαφών και καταγράφουν τα κατάλληλα

δεδοµένα σχετικά µε την αλιευτική προσπάθεια (χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων,

τόπος και ώρα έναρξης και λήξης των πραγµατικών αλιευτικών δραστηριοτήτων),

β) τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα κητοειδών.

Οι παρατηρητές µπορούν να προβαίνουν και σε άλλες παρατηρήσεις, όπως ενδεχοµένως 

καθορίζονται από τα κράτη µέλη, προκειµένου να συµβάλλουν στην επιστηµονική κατανόηση της 

σύνθεσης των αλιευµάτων στα συγκεκριµένα σκάφη και της βιολογικής κατάστασης των

αλιευτικών αποθεµάτων.

3. Ο παρατηρητής υποβάλλει έκθεση που περιέχει όλα τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν σχετικά

µε την αλιευτική προσπάθεια καθώς και παρατηρήσεις για τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα κητοειδών,

συµπεριλαµβανοµένης της περίληψης των κυριοτέρων ευρηµάτων του, στις αρµόδιες αρχές του 

οικείου κράτους µέλους της σηµαίας.

Η έκθεση περιλαµβάνει ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες για την εν λόγω περίοδο:

α) τα στοιχεία ταυτότητας του σκάφους,

β) το όνοµα του παρατηρητή και την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο παρατηρητής 

ευρίσκετο επί του σκάφους,
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γ) την οικεία µορφή αλιείας (συµπεριλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών των εργαλείων, των

περιοχών που αναφέρονται στα Παραρτήµατα I και III καθώς και των ειδών-στόχων),

δ) τη διάρκεια του αλιευτικού ταξιδίου και την αντίστοιχη αλιευτική προσπάθεια (που 

εκφράζεται ως συνολικό µήκος διχτυών επί ώρες αλιείας για τα αδρανή εργαλεία και ώρες 

αλιείας για τα συρόµενα εργαλεία),

ε) τον αριθµό των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων κητοειδών, συµπεριλαµβανοµένων των ειδών

και, όπου είναι δυνατόν, πρόσθετες πληροφορίες για το µέγεθος ή το βάρος, το φύλο, την

ηλικία και, όπου είναι σκόπιµο, αναφορά στα ζώα που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της 

ανάσυρσης των εργαλείων ή που απελευθερώθηκαν ζώντα,

στ) οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες που ο παρατηρητής θεωρεί χρήσιµες για τους στόχους 

του παρόντος κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε ανεπάρκειας ακουστικής 

αποτρεπτικής συσκευής κατά τη διάρκεια αλιευτικής δραστηριότητας, ή οποιαδήποτε

πρόσθετη παρατήρηση σχετικά µε τη βιολογία των κητοειδών (όπως είναι οι παρατηρήσεις 

κητοειδών ή η ιδιαίτερη συµπεριφορά τους σε σχέση µε την αλιευτική δραστηριότητα).

Ο πλοίαρχος του σκάφους µπορεί να ζητήσει αντίγραφο της έκθεσης του παρατηρητή.

4. Το κράτος µέλος της σηµαίας διατηρεί τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις εκθέσεις 

του παρατηρητή επί πέντε τουλάχιστον έτη µετά την λήξη της σχετικής περιόδου υποβολής 

εκθέσεων.

Άρθρο 6

Ετήσιες εκθέσεις 

1. Κάθε έτος, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως την 1η Ιουνίου, εµπεριστατωµένη

ετήσια έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 2, 3, 4 και 5 κατά τη διάρκεια του 

προηγούµενου έτους. Η πρώτη έκθεση καλύπτει τόσο το υπόλοιπο µέρος του έτους µετά την

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού καθώς και ολόκληρο το επόµενο έτος.



30.4.2004 Eπίσηµη Eφηµeρίδα της Eυρωπαϊκής 'Eνωσης L 150/21EL 

2. Χρησιµοποιώντας ως βάση τις εκθέσεις των παρατηρητών που υποβάλλονται σύµφωνα µε το

άρθρο 5 παράγραφος 3 και όλα τα άλλα κατάλληλα δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένων και των

δεδοµένων για την αλιευτική προσπάθεια που συλλέχθηκαν κατ’ εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. 1543/2000 του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί κοινοτικού πλαισίου συλλογής και

διαχείρισης των αλιευτικών δεδοµένων άσκησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής
1

, η ετήσια έκθεση

περιλαµβάνει εκτιµήσεις σχετικά µε τα συνολικά παρεµπίπτοντα αλιεύµατα κητοειδών για έκαστη

των οικείων µορφών αλιείας. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει αξιολόγηση των συµπερασµάτων των

εκθέσεων των παρατηρητών καθώς και οποιεσδήποτε άλλες κατάλληλες πληροφορίες,

συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε έρευνας που διεξήχθη στα κράτη µέλη για τη µείωση των

παρεµπιπτόντων αλιευµάτων κητοειδών κατά την αλιεία. Κατά την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά µε

τα αποτελέσµατα των επιστηµονικών µελετών ή πιλοτικών συστηµάτων που προβλέπονται στο

άρθρο 2 παράγραφος 4 και στο άρθρο 4 παράγραφος 2, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να

επιτυγχάνονται επαρκώς υψηλά ποιοτικά πρότυπα σχεδιασµού και εφαρµογής και παρέχουν στην

Επιτροπή λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τα εν λόγω πρότυπα.

Άρθρο 7

Συνολική αξιολόγηση και επανεξέταση

1. Το αργότερο ένα έτος µετά την υποβολή από τα κράτη µέλη της δεύτερης ετήσιας έκθεσής 

τους, η Επιτροπή διαβιβάζει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για την

εφαρµογή του παρόντος κανονισµού υπό το φως των διαθέσιµων πληροφοριών από την εφαρµογή

του άρθρου 6 και της αξιολόγησης των εκθέσεων των κρατών µελών από την Επιστηµονική,

Τεχνική και Οικονοµική Επιτροπή Αλιείας. Η έκθεση εξετάζει ειδικότερα την εφαρµογή του 

παρόντος κανονισµού σε τύπους σκαφών και περιοχές, την ποιότητα των πληροφοριών που 

προέρχονται από τα συστήµατα παρατηρητών καθώς και την ποιότητα των πιλοτικών συστηµάτων

και µπορεί να συνοδεύεται από τις κατάλληλες προτάσεις.

2. Η έκθεση αυτή αναθεωρείται µετά την υποβολή της τέταρτης ετήσιας έκθεσης από τα κράτη

µέλη.

1

ΕΕ L 176, 15.7.2000, σ. 1.
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Άρθρο 8

Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο και πρόσθετη τεχνική καθοδήγηση

1. Θεσπίζονται τα εξής, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002:

α) επιχειρησιακή και τεχνική καθοδήγηση σχετικά µε τα καθήκοντα των παρατηρητών, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 5,

β) λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, όπως ορίζεται στο

άρθρο 6.

2. Οι τροποποιήσεις του Παραρτήµατος II που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή του προς 

την τεχνική και επιστηµονική πρόοδο θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 

παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου.

Άρθρο 9

Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 88/98 του Συµβουλίου 

Προστίθενται τα εξής άρθρα:

«Άρθρο 8α

Περιορισµοί στην χρήση παρασυρόµενων διχτυών

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2008 απαγορεύεται η διατήρηση παρασυρόµενων διχτυών επί του 

σκάφους, ή η χρήση τους για σκοπούς αλιείας.
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2. Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2007, ένα σκάφος µπορεί να διατηρεί επ’ αυτού ή να

χρησιµοποιεί για σκοπούς αλιείας παρασυρόµενα δίχτυα, εφόσον διαθέτει σχετική άδεια από τις 

αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους της σηµαίας.

3. Το 2005 ο µέγιστος αριθµός σκαφών που µπορούν να διαθέτουν άδεια από κράτος µέλος 

προκειµένου να διατηρούν επ’ αυτών ή να χρησιµοποιούν για σκοπούς αλιείας παρασυρόµενα

δίχτυα δεν υπερβαίνει το 60% των αλιευτικών σκαφών τα οποία χρησιµοποίησαν παρασυρόµενα

δίχτυα κατά την περίοδο 2001 έως 2003.

Το 2006 και το 2007 ο µέγιστος αριθµός σκαφών δεν υπερβαίνει το 40% και το 20% αντιστοίχως,

των αλιευτικών σκαφών τα οποία χρησιµοποίησαν παρασυρόµενα δίχτυα κατά την περίοδο 2001

έως 2003.

4. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, µέχρι τις 30 Aπριλίου κάθε έτους, τον

κατάλογο των σκαφών που επιτρέπεται να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες χρησιµοποιώντας 

παρασυρόµενα δίχτυα· για το 2004, οι πληροφορίες διαβιβάζονται έως την 31η Αυγούστου 2004.

Άρθρο 8β

Όροι χρήσης των παρασυρόµενων διχτυών

1. Επιπλέοντες σηµαντήρες, µε ανακλαστήρες ραντάρ, πρέπει να είναι προσδεδεµένοι σε κάθε

άκρο του διχτυού έτσι ώστε να είναι πάντοτε δυνατός ο καθορισµός της θέσης τους. Οι σηµαντήρες 

πρέπει να διαθέτουν µόνιµη σήµανση µε τα γράµµατα και τον αριθµό νηολόγησης του σκάφους στο

οποίο ανήκουν.
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2. Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους που χρησιµοποιεί παρασυρόµενα δίχτυα, τηρεί

ηµερολόγιο στο οποίο πρέπει να καταχωρεί καθηµερινά τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) το συνολικό µήκος των διχτυών επί του σκάφους,

β) το συνολικό µήκος των διχτυών που χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε αλιευτική δραστηριότητα,

γ) την ποσότητα των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων κητοειδών,

δ) την ηµεροµηνία και το στίγµα αλίευσης των εν λόγω αλιευµάτων.

3. Όλα τα αλιευτικά σκάφη που χρησιµοποιούν παρασυρόµενα δίχτυα πρέπει να φέρουν επ’ 

αυτών την άδεια του άρθρου 8α παράγραφος 2.»

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2004.

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

µέλος.

Λουξεµβούργο, 26.4.2004.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος 

 J. WALSH

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μορφές αλιείας για τις οποίες είναι υποχρεωτική η χρήση ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών

Περιοχή Αλιευτικό εργαλείο Περίοδος Ηµεροµηνία 

έναρξης 

α) Οποιοδήποτε 

απλάδι δίχτυ βυθού 

ή δίχτυ εµπλοκής 

Όλο το έτος 1 Ιουνίου 2005A. Βαλτική Θάλασσα: Περιοχή που 

οριοθετείται από γραµµή που σύρεται 

από τη σουηδική ακτή από το σηµείο 

γεωγραφικού µήκους 13°Α, στη 

συνέχεια προς νότο σε γεωγραφικό 

πλάτος 55°Β, στη συνέχεια προς 

ανατολάς σε γεωγραφικό µήκος 14°Α, 

και στη συνέχεια προς βορρά προς την 

ακτή της Σουηδίας· και 

Περιοχή που οριοθετείται από γραµµή 

που σύρεται από την ανατολική ακτή 

της Σουηδίας από το σηµείο 

γεωγραφικού πλάτους 55°30'Β, στη 

συνέχεια προς ανατολάς σε γεωγραφικό 

µήκος 15°E, στη συνέχεια προς βορρά 

σε γεωγραφικό πλάτος 56°Β, στη 

συνέχεια προς ανατολάς σε γεωγραφικό 

µήκος 16°E, στη συνέχεια προς βορρά 

προς την ακτή της Σουηδίας 

β) Οποιοδήποτε 

παρασυρόµενο 

δίχτυ 

Όλο το έτος 1 Ιουνίου 2005



L 150/26 Eπίσηµη Eφηµeρίδα της Eυρωπαϊκής 'Eνωσης 30.4.2004EL 

Περιοχή Αλιευτικό εργαλείο Περίοδος Ηµεροµηνία 

έναρξης 

α) Οποιοδήποτε 

απλάδι δίχτυ βυθού 

ή δίχτυ εµπλοκής, 

ή συνδυασµός των 

διχτυών αυτών, το 

συνολικό µήκος 

των οποίων δεν 

υπερβαίνει τα 400 

µέτρα 

α) 1 Αυγούστου -

31 Οκτωβρίου 

1 Αυγούστου

2005 

B. Υποπεριοχή ICES IV και διαίρεση IIIa 

β) Οποιοδήποτε 

απλάδι δίχτυ βυθού 

ή δίχτυ εµπλοκής 

µε µέγεθος µατιών 

> 220 mm

β) Όλο το έτος 1 Ιουνίου 2005

Γ. ∆ιαιρέσεις ICES VII e, f, g, h, και j α) Οποιοδήποτε 

απλάδι δίχτυ βυθού 

ή δίχτυ εµπλοκής 

α) όλο το έτος 1 Ιανουαρίου

2006 

∆. ∆ιαίρεση ICES VII d α) Οποιοδήποτε 

απλάδι δίχτυ βυθού 

ή δίχτυ εµπλοκής 

α) όλο το έτος 1 Ιανουαρίου

2007 

α) Οποιοδήποτε 

απλάδι δίχτυ βυθού 

ή δίχτυ εµπλοκής 

α) όλο το έτος 1 Ιανουαρίου

2007 

Ε. Βαλτική, υποδιαίρεση 24 (πλην της 

περιοχής που καλύπτεται από το Α) 

β) Οποιοδήποτε 

παρασυρόµενο 

δίχτυ 

β) όλο το έτος 1 Ιανουαρίου

2007 

________________________ 
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EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Τεχνικές προδιαγραφές και όροι χρήσης ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών

Οι ακουστικές αποτρεπτικές συσκευές που χρησιµοποιούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 

παράγραφος 1 πληρούν µία από τις ακόλουθες σειρές χαρακτηριστικών σήµατος και εφαρµογής:

Σειρά 1 Σειρά 2 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

* Σύνθεση σήµατος Ψηφιακό Αναλογικό

* Tονική/ευρεία ζώνη Ευρεία ζώνη/τονική Tονική

* Επίπεδα πηγής (µέγ.-ελάχ.)

re 1 µPa@1m

145 dB 130-150 dB

* Βασική συχνότητα α) σάρωση ευρείας ζώνης 

20-160 KHz 

β) τονική 10 KHz 

10 KHz 

* Αρµονική υψηλή συχνότητα Ναι Ναι

* ∆ιάρκεια παλµού 

(ονοµαστική)

300 ms 300 ms 

* ∆ιάστηµα µεταξύ παλµών α) 4-30 δευτερόλεπτα

απρογραµµάτιστα

β) 4 δευτερόλεπτα

4 δευτερόλεπτα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

* Mέγιστη απόσταση µεταξύ 

δύο ακουστικών

αποτρεπτικών συσκευών

κατά µήκος των διχτυών

200 m, µε µία ακουστική

συσκευή προσαρµοσµένη

σε κάθε άκρο του διχτυού 

(ή συνδυασµού διχτυών

συνδεδεµένων µεταξύ τους)

100 m, µε µία ακουστική

συσκευή προσαρµοσµένη σε

κάθε άκρο του διχτυού (ή

συνδυασµού διχτυών

συνδεδεµένων µεταξύ τους)

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Μορφές αλιείας που πρέπει να αποτελούν αντικείµενο παρακολούθησης και

ελάχιστο επίπεδο αλιευτικής προσπάθειας που υπόκειται σε παρατήρηση επί των σκαφών

1. Γενικές υποχρεώσεις παρακολούθησης

Τα συστήµατα παρακολούθησης σχεδιάζονται σε ετήσια βάση και εφαρµόζονται κατά τρόπον

ώστε να παρακολουθείται η αλιεία παρεµπιπτόντων αλιευµάτων κητοειδών, µε

αντιπροσωπευτικό τρόπο, στις µορφές αλιείας που καθορίζονται στον πίνακα της 

παραγράφου 3.

Η αντιπροσωπευτικότητα των συστηµάτων παρακολούθησης καθίσταται επαρκής µέσω της 

κατάλληλης κατανοµής των παρατηρητών σε συνάρτηση µε τα σκάφη, µε το χρόνο και µε τις 

περιοχές αλιείας.

Κατά γενικό κανόνα, τα συστήµατα παρακολούθησης βασίζονται σε στρατηγική

δειγµατοληψιών, σχεδιασµένη κατά τρόπον ώστε να επιτρέπει εκτίµηση των ποσοστών

παρεµπιπτόντων αλιευµάτων κητοειδών, για τα συνηθέστερα είδη στα παρεµπίπτοντα

αλιεύµατα ανά µονάδα προσπάθειας συγκεκριµένου στόλου ώστε να επιτυγχάνεται

συντελεστής διακύµανσης που να µην υπερβαίνει το 0,30. Η στρατηγική δειγµατοληψιών θα

εκπονηθεί µε βάση υπάρχουσες πληροφορίες για τη µεταβλητότητα προηγούµενων

παρατηρήσεων όσον αφορά τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα.

2. Πιλοτικά συστήµατα παρακολούθησης

Στις περιπτώσεις που, λόγω έλλειψης πληροφοριών για τη µεταβλητότητα των

παρεµπιπτόντων αλιευµάτων, οι στρατηγικές δειγµατοληψιών δεν µπορούν να εκπονηθούν

κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται συντελεστής διακύµανσης εντός του ορίου της 

παραγράφου 1, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν πιλοτικά συστήµατα παρατηρητών επί των

σκαφών για δύο διαδοχικά έτη, αρχής γενοµένης από τις ηµεροµηνίες της παραγράφου 3 για

τις οικείες µορφές αλιείας.
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Τα εν λόγω πιλοτικά συστήµατα παρατηρητών βασίζονται σε στρατηγική δειγµατοληψιών,

µε σκοπό να προσδιορισθεί η µεταβλητότητα των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων, που θα

παράσχει τη βάση για τον σχεδιασµό µεταγενέστερων στρατηγικών δειγµατοληψιών

σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου 1 και περιλαµβάνουν επίσης εκτιµήσεις των

παρεµπιπτόντων αλιευµάτων κητοειδών ανά µονάδα προσπάθειας, αναλυόµενων ανά είδος.

Τα πιλοτικά συστήµατα θα καλύπτουν, τουλάχιστον, τις ακόλουθες ελάχιστες τιµές 

αλιευτικής προσπάθειας:

α) για όλες τις µορφές αλιείας που καθορίζονται στην παράγραφο 3, εκτός από τις 

πελαγικές τράτες (µονές και ζευγαρωτές), από την 1η ∆εκεµβρίου έως την

31η Μαρτίου στις υποπεριοχές ICES VI, VII και VIII:

Στόλοι άνω των

400 σκαφών

Στόλοι άνω των

60 και κάτω των

400 σκαφών

Στόλοι κάτω των

60 σκαφών

Ελάχιστη προσπάθεια

που καλύπτεται από

τα πιλοτικά

συστήµατα

Αλιευτική

προσπάθεια 20 

σκαφών

5% της αλιευτικής 

προσπάθειας 

5%, που καλύπτει

τουλάχιστον

3 διαφορετικά

σκάφη

β) για τις πελαγικές τράτες (µονές και ζευγαρωτές) από την 1η ∆εκεµβρίου έως την

31η Μαρτίου στις υποπεριοχές ICES VI, VII και VIII:

Στόλοι άνω των

60 σκαφών

Στόλοι κάτω των

60 σκαφών

Ελάχιστη προσπάθεια που 

καλύπτεται από τα πιλοτικά

συστήµατα

10% της αλιευτικής 

προσπάθειας 

10%, που καλύπτει

τουλάχιστον 3 

διαφορετικά σκάφη
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3. Μορφές αλιείας προς παρακολούθηση και ηµεροµηνίες έναρξης της παρακολούθησης

Περιοχή Αλιευτικό εργαλείο Ηµεροµηνία έναρξης

Α. Υποπεριοχές ICES VI, VII

και VΙΙΙ

Πελαγικές τράτες (µονές και

ζευγαρωτές)

1 Ιανουαρίου 2005

Β. Μεσόγειος Θάλασσα

(ανατολικά της γραµµής 

5°36' ∆)

Πελαγικές τράτες (µονές και

ζευγαρωτές)

1 Ιανουαρίου 2005

Γ. Υποπεριοχές ICES VIa, VII a

και b, VIII a, b και c, και IXa

Απλάδια δίχτυα βυθού ή

εµπλοκής µε µέγεθος µατιού 

ίσο ή µεγαλύτερο των 80 mm

1 Ιανουαρίου 2005

∆. Υποπεριοχή ICES IV,

διαίρεση VIa και υποπεριοχή

VII, εκτός των διαιρέσεων

VIIc και VIIk

Παρασυρόµενα δίχτυα 1 Ιανουαρίου 2006 



30.4.2004 Eπίσηµη Eφηµeρίδα της Eυρωπαϊκής 'Eνωσης L 150/31EL 

Περιοχή Αλιευτικό εργαλείο Ηµεροµηνία έναρξης

Ε. Υποπεριοχές ICES III a, b, c,

III d νοτίως των 59
ο

Ν (µόνον

από 1ης Ιουνίου µέχρι

30 Σεπτεµβρίου), IV και IX

Πελαγικές τράτες (µονές και

ζευγαρωτές)

1 Ιανουαρίου 2006 

ΣΤ.Υποπεριοχές ICES VI, VII,

VIII και IX

Τράτες υψηλού ανοίγµατος 1 Ιανουαρίου 2006 

Ζ. Υποπεριοχή ICES III b, c, d Απλάδια δίχτυα βυθού ή

εµπλοκής µε µέγεθος µατιού 

ίσο ή µεγαλύτερο των 80 mm

1 Ιανουαρίου 2006 


