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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2091/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τηr 30�r Σεπτεµβρ�ου 1998

για τη δι�κριση σε τµ�µατα του κοινοτικο� αλιευτικο� στ�λου και τηr αλιευτικ�r
προσπ�θειαr στο πλα�σιο των πολυετ�ν προγραµµ�των προσανατολισµο�

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,

τον κανονισµ� (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συµβουλ�ου, τηr
20�r ∆εκεµβρ�ου 1992, για τη θ�σπιση κοινοτικο� συστ�µα-
τοr για την αλιε�α και την υδατοκαλλι�ργεια (1), �πωr τρο-
ποποι�θηκε απ� τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 1181/98 (2), και
ιδ�ωr το �ρθρο 13,

Εκτιµ�νταr:

�τι, σ�µφωνα µε το �ρθρο 5 του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ.
3699/93 του Συµβουλ�ου, τηr 21ηr ∆εκεµβρ�ου 1993, περ�
καθορισµο� των κριτηρ�ων και των �ρων των κοινοτικ�ν
παρεµβ�σεων διαρθρωτικο� χαρακτ�ρα στον τοµ�α τηr
αλιε�αr, τηr υδατοκαλλι�ργειαr και τηr µεταπο�ησηr και
εµπορ�αr των προϊ�ντων τουr (3), �πωr τροποποι�θηκε
τελευτα�α απ� τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 25/97 (4), εγκρ�θη-
καν πολυετ� προγρ�µµατα προσανατολισµο� για την
περ�οδο 1997/2001 µε τιr αποφ�σειr τηr Επιτροπ�r 98/
119/ΕΚ �ωr 98/131/ΕΚ (5)· �τι τα δεδοµ�να που ε�ναι ανα-
γκα�α προκειµ�νου να εφαρµοστο�ν τα προγρ�µµατα αυτ�,
πρ�πει να διαβιβαστο�ν στην Επιτροπ�, µαζ� µε τα δεδο-
µ�να που αφορο�ν την αλιευτικ� προσπ�θεια για κ�θε �να
απ� τα σκ�φη � συγκεντρωτικ�, κατ� τµ�µατα του αλιευτι-
κο� στ�λου � κατ� τ�πο αλιε�αr, αν�λογα µε τιr δι�φορεr
περιπτ�σειr·

�τι ο κανονισµ�r (ΕΚ) αριθ. 2090/98 (6) τηr Επιτροπ�r
θεσπ�ζει τη β�ση για τη διαβ�βαση των δεδοµ�νων στο
µητρ�ο αλιευτικ�ν σκαφ�ν τηr Κοιν�τηταr·

�τι η κοινοπο�ηση των δεδοµ�νων σχετικ� µε τη δι�κριση
του αλιευτικο� στ�λου σε τµ�µατα και την αλιευτικ� προ-
σπ�θεια κατ� τ�πο αλιε�αr θα πρ�πει να αναφ�ρεται σε
δεδοµ�να που περιλαµβ�νονται στο µητρ�ο αλιευτικ�ν
σκαφ�ν τηr Κοιν�τηταr·

�τι τα µ�τρα που προβλ�πονται στον παρ�ντα κανονισµ�
ε�ναι σ�µφωνα µε τη γν�µη τηr επιτροπ�r διαχε�ρισηr
αλιε�αr και υδατοκαλλι�ργειαr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

�ρθρο 1

Το τµ�µα, στο οπο�ο αν�κει κ�θε σκ�φοr που εντ�σσεται
στον αλιευτικ� στ�λο, � οποιαδ�ποτε µεταβολ� του τµ�µα-
τοr στο οπο�ο αν�κει �να υπ�ρχον σκ�φοr, πρ�πει να κοινο-
ποιε�ται στο µητρ�ο αλιευτικ�ν σκαφ�ν τηr Κοιν�τηταr

απ� το κρ�τοr µ�λοr σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του κανονι-
σµο� 2090/98.

Οι κωδικο� των τµηµ�των του στ�λου που πρ�πει να χρησι-
µοποιο�νται εµφα�νονται στο παρ�ρτηµα Ι.

Τα σχετικ� σκ�φη ταυτοποιο�νται µ�σω του εσωτερικο�
αριθµο� που καταχωρε�ται στο κοινοτικ� µητρ�ο αλιευ-
τικ�ν σκαφ�ν, σ�µφωνα µε το παρ�ρτηµα Ι του κανονι-
σµο� 2090/98.

�ρθρο 2

Για κ�θε τµ�µα, για το οπο�ο �να κρ�τοr µ�λοr υποβ�λει
στην Επιτροπ� πρ�γραµµα περιορισµο� αλιευτικ�r προ-
σπ�θειαr, ε�τε κατ� τ�πο αλιε�αr, σ�µφωνα µε το �ρθρο 6
τηr απ�φασηr 97/413/ΕΚ του Συµβουλ�ου (7), � κατ� τµ�µα
του αλιευτικο� στ�λου, προκειµ�νου να καλ�ψει οποιεσδ�-
ποτε καθυστερ�σειr του προηγο�µενου πολυετο�r προγρ�µ-
µατοr προσανατολισµο� εν µ�ρει µ�σω µει�σεων τηr
δραστηρι�τηταr, πρ�πει να εφαρµ�ζονται οι ακ�λουθεr δια-
δικασ�εr:

 το κρ�τοr µ�λοr συλλ�γει τα µεµονωµ�να δεδοµ�να σχε-
τικ� µε την αλιευτικ� προσπ�θεια των σκαφ�ν του
τµ�µατοr του στ�λου � του τ�που αλιε�αr,

 η επεξεργασ�α των δεδοµ�νων αυτ�ν µε τη βο�θεια
ηλεκτρονικο� υπολογιστ� πραγµατοποιε�ται απ� το
κρ�τοr µ�λοr,

 η διαβ�βαση προr την Επιτροπ� των µεµονωµ�νων δεδο-
µ�νων και των συγκεντρωτικ�ν δεδοµ�νων κατ� τµ�µα
του στ�λου � τ�που αλιε�αr πραγµατοποιε�ται ετησ�ωr
µ�χρι την 31η Μαρτ�ου το αργ�τερο για το προηγο�-
µενο ηµερολογιακ� �τοr σ�µφωνα µε τουr π�νακεr Α
και Β του παραρτ�µατοr ΙΙ του παρ�ντοr κανονισµο�.

�ρθρο 3

Για τα τµ�µατα του στ�λου που χρησιµοποιο�ν αλιευτικ�
εργαλε�α που δεν καλ�πτονται απ� τα προγρ�µµατα που
αναφ�ρονται στο �ρθρο 2, τα κρ�τη µ�λη συλλ�γουν και
επεξεργ�ζονται τα ελ�χιστα δεδοµ�να που προβλ�πονται
στο παρ�ρτηµα ΙΙ, τα οπο�α απαιτο�νται προκειµ�νου να
διαπιστωθε� �τι το επ�πεδο δραστηρι�τητ�r τουr δεν αυξ�-
νεται, �, ε�ν αυξ�νεται, προκειµ�νου να εκτιµηθε� η
α�ξηση. Για το σκοπ� αυτ�, εφαρµ�ζονται οι κ�τωθι διαδι-
κασ�εr:

 συλλ�γονται και υφ�στανται επεξεργασ�α απ� το κρ�τοr
µ�λοr τα ελ�χιστα δεδοµ�να που προβλ�πονται στο
παρ�ρτηµα ΙΙ, τα οπο�α επιτρ�πουν την παρακολο�θηση
τηr εξ�λιξηr τηr αλιευτικ�r δραστηρι�τηταr των σχε-
τικ�ν τµηµ�των του στ�λου. Λεπτοµ�ρειεr των µεθ�δων
δειγµατοληψ�αr που επιλ�γονται για κ�θε τµ�µα του
στ�λου, µαζ� µε τιr αξ�εr των στατιστικ�ν παραµ�τρων
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που περιγρ�φουν την ακρ�βεια των εκτιµ�σεων τηr
αλιευτικ�r προσπ�θειαr, κοινοποιο�νται προr την Επι-
τροπ� κατ� τον χρ�νο τηr εφαρµογ�r τουr. Οποιαδ�-
ποτε �λλη διαδικασ�α, η οπο�α δ�δει αποτελ�σµατα
συγκρ�σιµηr ακρ�βειαr, ε�ναι αποδεκτ�, υπ� την προϋ-
π�θεση �τι εγκρ�νεται απ� την Επιτροπ�,

 τα αποτελ�σµατα διαβιβ�ζονται στην Επιτροπ� ετη-
σ�ωr, �ωr τιr 31 Μαρτ�ου το αργ�τερο, για το προηγο�-
µενο ηµερολογιακ� �τοr σ�µφωνα µε τον π�νακα Β του
παραρτ�µατοr ΙΙ του παρ�ντοr κανονισµο�,

 ε�ν �να κρ�τοr µ�λοr διαπιστ�σει α�ξηση τηr δραστη-
ρι�τηταr για �να συγκεκριµ�νο τµ�µα του στ�λου, υπο-
λογ�ζει την επ�πτωση τηr α�ξησηr αυτ�r επ� τηr αλιευ-
τικ�r προσπ�θειαr για το τµ�µα αυτ� και ενηµερ�νει
την Επιτροπ� σχετικ� µε τα αποτελ�σµατα σ�µφωνα µε
το �ρθρο 2.

�ρθρο 4

Τα κρ�τη µ�λη κοινοποιο�ν προr την Επιτροπ� τα δεδοµ�να
που αναφ�ρονται στον παρ�ντα κανονισµ� µ�σω ψηφιακο�
δικτ�ου τηλεπικοινωνι�ν σ�µφωνα µε τουr λεπτοµερε�r
καν�νεr και κωδικο�r που καθορ�ζονται στα παραρτ�µατα
Ι και ΙΙ. Η Επιτροπ� βεβαι�νει τη λ�ψη των µηνυµ�των το
συντοµ�τερο µετ� την επικ�ρωσ� τουr στη β�ση δεδο-
µ�νων.

�ρθρο 5

∆ιορθ�σειr εσφαλµ�νων πληροφορι�ν διαβιβ�ζονται προr
την Επιτροπ� εντ�r 30 ηµερ�ν απ� την ηµεροµην�α δια-
π�στωσηr του σφ�λµατοr.

�ρθρο 6

Ο παρ�ν κανονισµ�r αρχ�ζει να ισχ�ει την �βδοµη ηµ�ρα
απ� τη δηµοσ�ευσ� του στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των
Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

Ο παρ�ν κανονισµ�r ε�ναι δεσµευτικ�r ωr προr �λα τα µ�ρη του και ισχ�ει �µεσα σε κ�θε
κρ�τοr µ�λοr.

Βρυξ�λλεr, 30 Σεπτεµβρ�ου 1998.

Για την Επιτροπ�

Emma BONINO

Μ�λοr τηr Επιτροπ�r
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Χ�ρα Περιοχ� Αποθ�µατα Τµ�µα του στ�λου
Κωδικ�r
τµ�µατοr

Τ�ποr αλιε�αr
Κωδικ�r
τ�που
αλιε�αr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Π�νακαr 1: Κωδικο� του ΠΠΠ IV των τµηµ�των του στ�λου και τ�πων αλιε�αr που χρησιµοποιο�νται για
γεγον�τα που συν�βησαν στιr � µετ� την 1η Ιανουαρ�ου 1997

BEL Κοινοτικ� �δατα Βενθοπελαγικ� και
πλατ�ψαρα

∆οκ�τρατεr 4A1

BEL Κοινοτικ� �δατα Βενθοπελαγικ� και
πλατ�ψαρα

Βενθοπελαγικ�r µηχαν�τρατεr 4A2

BEL ∆εν καλ�πτονται απ� τα ΠΠΠ 4AZ

DNK Παρ�κτια �δατα Παρ�κτιαr αλιε�αr µικρ�r
κλ�µακαr : 12 m

4B1

DNK Κοινοτικ� �δατα Βενθοπελαγικ� και
πλατ�ψαρα

∆ιχτ�δικα 4B2

DNK Κοινοτικ� και διεθν� �δατα Βενθοπελαγικ�, πλατ�ψαρα,
οστρακ�δερµα και πελαγικ�

Μηχαν�τρατεr και αλιε�αr µε
γρ�πο (δαν�ζικη τρ�τα)

4B3

DNK Κοινοτικ� και διεθν� �δατα Πελαγικ� Γρι γρι και πελαγικ�r
µηχαν�τρατεr

4B4

DNK ∆εν καλ�πτονται απ� τα ΠΠΠ 4BZ

DEU Βαλτικ� και Β�ρεια
Θ�λασσα

Βενθοπελαγικ� και ρ�γγα Παρ�κτιαr αλιε�αr µικρ�r
κλ�µακαr : 12 m

4C1

DEU Βαλτικ� και Β�ρεια
Θ�λασσα

Βενθοπελαγικ� Αδραν� εργαλε�α ; 12 m 4C2

DEU Βαλτικ� και Β�ρεια
Θ�λασσα

Βενθοπελαγικ� Μηχαν�τρατεr 4C3

DEU Β�ρεια Θ�λασσα Πλατ�ψαρα ∆οκ�τρατεr 4C4 Πλατ�ψαρα Β�ρειαr
Θαλ�σσηr

F1

DEU Β�ρεια Θ�λασσα Πλατ�ψαρα και
οστρακ�δερµα

∆οκ�τρατεr (π�νακαr Ι και II) 4C5

DEU Κοινοτικ� �δατα Πελαγικ� Μηχαν�τρατεr 4C6 Πελαγικ�, κοινοτικ� �δατα F1

DEU �δατα τρ�τηr χ�ραr
NAFO, NEAFC, Κοινοτικ�
�δατα

Βενθοπελαγικ� Μηχαν�τρατεr 4C7

DEU ∆εν καλ�πτονται απ� τα ΠΠΠ 4CZ

GRC Παρ�κτια �δατα Παρ�κτιαr αλιε�αr µικρ�r
κλ�µακαr : 12 m

4D1

GRC Μεσ�γειοr Βενθοπελαγικ� 4D2

GRC Μεσ�γειοr Πελαγικ� Γρι γρι 4D3

GRC Μεσ�γειοr Σπ�γγοι 4D4

GRC Μεσ�γειοr Πελαγικ� και
βενθοπελαγικ�

; 12 m 4D5

GRC ∆ιεθν� �δατα Βενθοπελαγικ� 4D6

GRC ∆εν καλ�πτονται απ� τα ΠΠΠ 4DZ

ESP Κοινοτικ� �δατα Βενθοπελαγικ� και πελαγικ� Αλιε�αr µικρ�r κλ�µακαr : 12 m 4E1

ESP Κοινοτικ� �δατα Βενθοπελαγικ� Μηχαν�τρατεr 4E2

ESP Κοινοτικ� �δατα Πελαγικ�, τονοειδ� Σταθερ�ν εργαλε�ων 4E3

ESP Κοινοτικ� �δατα Πελαγικ�, τονοειδ� Γρι γρι 4E4

ESP ∆ιεθν� �δατα τρ�των χωρ�ν Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Μηχαν�τρατεr και κινητ�ν
εργαλε�ων

4E5

ESP ∆ιεθν� και �δατα τρ�των
χωρ�ν

Σταθερ�ν εργαλε�ων 4E6
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Χ�ρα Περιοχ� Αποθ�µατα Τµ�µα του στ�λου
Κωδικ�r
τµ�µατοr

Τ�ποr αλιε�αr
Κωδικ�r
τ�που
αλιε�αr

ESP ∆ιεθν� και �δατα τρ�των
χωρ�ν

Βενθοπελαγικ�, πελαγικ�
και τονοειδ�

Στ�λοr αλιε�αr τ�νου 4E7

ESP ∆εν καλ�πτονται απ� τα ΠΠΠ 4EZ

FRA Κοινοτικ� �δατα Παρ�κτιαr αλιε�αr µικρ�r
κλ�µακαr : 12 m

4F1

FRA Ατλαντικ�r, Μ�γχη, Β�ρεια
Θ�λασσα

Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Μηχαν�τρατεr 0-30 m 4F2

FRA Ατλαντικ�r, Μ�γχη, Β�ρεια
Θ�λασσα

Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Μηχαν�τρατεr ; 30 m 4F3 Ατλαντικ�r, Μ�γχη, Β�ρεια
Θ�λασσα βενθοπελαγικ�
και πελαγικ�

F1

FRA Ατλαντικ�r, Μ�γχη, Β�ρεια
Θ�λασσα

Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Μη µηχαν�τρατεr 12-25 m 4F4

FRA Ατλαντικ�r, Μ�γχη, Β�ρεια
Θ�λασσα

Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Μη µηχαν�τρατεr ; 25 m 4F5

FRA Ατλαντικ�r, Μ�γχη, Β�ρεια Πελαγικ� Πελαγικ�r µηχαν�τρατεr ; 50 m 4F6 Κοινοτικ� �δατα F1
Θ�λασσα ∆ιεθν� �δατα F2

FRA Μεσ�γειοr Βενθοπελαγικ� και µικρ�
πελαγικ�

Μικρ�r κλ�µακαr εξειδιευµ�νηr
αλιε�αr

4F7

FRA Μεσ�γειοr Βενθοπελαγικ� και µικρ�
πελαγικ�

Μηχαν�τρατεr 4F8 Μεσ�γειοr, βενθοπελαγικ�
και µικρ� πελαγικ�

F1

FRA Μεσ�γειοr Πελαγικ� Αλιε�αr µε γρ�πο 4F9 Τ�νοr F1

Μικρ� πελαγικ� F2

FRA ∆ιεθν� �δατα Πελαγικ� Σκ�φη Dakar µε καλ�µι 4FA

FRA ∆ιεθν� �δατα Μεγ�λα πελαγικ� (τ�νοr) Αλιε�αr µε γρ�πο 4FB

FRA Réunion Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

: 12 m 4FC

FRA Réunion Πελαγικ� Τοναλιευτικ� 4FD

FRA Réunion Πελαγικ� Λοιπ� ; 12 m 4FE

FRA Γουϊ�να Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

: 12 m 4FF

FRA Γουϊ�να Οστρακ�δερµα Γαριδ�δικα 4FG

FRA Γουϊ�να Πελαγικ� Σκ�φη ανοικτ�r θ�λασσαr 4FH

FRA Μαρτιν�κα Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

: 12 m 4FJ

FRA Μαρτιν�κα Πελαγικ� ; 12 m 4FK

FRA Γουαδελο�πη Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

: 12 m 4FL

FRA Γουαδελο�πη Πελαγικ� ; 12 m 4FM

FRA ∆εν καλ�πτονται απ� τα ΠΠΠ 4FZ

IRL Κοινοτικ� �δατα Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Πολλαπλ�ν εργαλε�ων 4G1

IRL Κοινοτικ� �δατα Πελαγικ� Πελαγικ�r µηχαν�τρατεr και γρι
γρι

4G2

IRL Κοινοτικ� �δατα Πλατ�ψαρα και
βενθοπελαγικ�

∆οκ�τρατεr 4G3

IRL ∆εν καλ�πτονται απ� τα ΠΠΠ 4GZ

ITA Παρ�κτια �δατα Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Παρ�κτιαr αλιε�αr µικρ�r
κλ�µακαr : 12 m

4H1

ITA Παρ�κτια �δατα Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Μηχαν�τρατεr βυθο� 4H2

ITA Παρ�κτια �δατα Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Πελαγικ�r ζευγαρωτ�r
µηχαν�τρατεr

4H3
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Χ�ρα Περιοχ� Αποθ�µατα Τµ�µα του στ�λου
Κωδικ�r
τµ�µατοr

Τ�ποr αλιε�αr
Κωδικ�r
τ�που
αλιε�αr

ITA Παρ�κτια �δατα Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Μικρ� γρι γρι 4H4

ITA Παρ�κτια �δατα Βενθοπελαγικ� Υδραυλικ�r δρ�γεr 4H5

ITA Παρ�κτια �δατα Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Πολλαπλ�ν εργαλε�ων 4H6

ITA Μεσ�γειοr Βενθοπελαγικ� Μηχαν�τρατεr βυθο� 4H7

ITA Μεσ�γειοr Βενθοπελαγικ� Πολλαπλ�ν εργαλε�ων µη
µηχαν�τρατεr

4H8

ITA Μεσ�γειοr Πελαγικ� Γρι γρι τ�νου 4H9

ITA Μεσ�γειοr Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Στ�λοr αλιε�αr ξιφ�α 4HA

ITA Ωκεανο� Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Μηχαν�τρατεr και γρι γρι 4HB

ITA ∆εν καλ�πτονται απ� τα ΠΠΠ 4HZ

NLD Παρ�κτια �δατα Παρ�κτιαr αλιε�αr µικρ�r
κλ�µακαr : 12 m

4J1

NLD Κοινοτικ�, �δατα τρ�των
χωρ�ν και διεθν� �δατα

Πελαγικ� και
βενθοπελαγικ�

Πελαγικ�r µηχαν�τρατεr 4J2 Κοινοτικ�, �δατα τρ�των
χωρ�ν και διεθν� �δατα,
πελαγικ� και
βενθοπελαγικ�

F1

NLD Κοινοτικ� �δατα Πλατ�ψαρα, πελαγικ� και
βενθοπελαγικ�

Σκ�φη τ�που Cutter ; 221 kW 4J3 Πλατ�ψαρα, πελαγικ� και
βενθοπελαγικ�, κοινοτικ�
�δατα

F1

NLD Κοινοτικ� �δατα Πλατ�ψαρα, πελαγικ� και
βενθοπελαγικ�

Σκ�φη τ�που Eurocutter : 221
kW

4J4 Πλατ�ψαρα, πελαγικ� και
βενθοπελαγικ�, κοινοτικ�
�δατα

F1

NLD Κοινοτικ� �δατα Μικρ� σκ�φη 4J5

NLD ∆εν καλ�πτονται απ� τα ΠΠΠ 4JZ

PRT CIEM IXa Βενθοπελαγικ� Παρ�κτιαr αλιε�αr µικρ�r
κλ�µακαr : 12 m

4K1

PRT CIEM IXa, IXb, X και
CECAF

Βενθοπελαγικ� Σταθερ�ν εργαλε�ων ; = 12 m 4K2

PRT CIEM VIIIc, IXa και IXb Βενθοπελαγικ� και
σκουµπρ�

Τρ�τεr 4K3

PRT CIEM IXa Μικρ� πελαγικ� Αλιε�αr µε γρ�πο 4K4

PRT ∆ιεθν� �δατα Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Πολλαπλ�ν εργαλε�ων,
µηχαν�τρατεr και παραγαδι�ρικα

4K5

PRT CECAF Βενθοπελαγικ� Παρ�κτιαr αλιε�αr µικρ�r
κλ�µακαr : 12 m

4K6

PRT CECAF και διεθν� �δατα Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Σταθερ� εργαλε�α ; = 12 m 4K7

PRT CECAF και διεθν� �δατα Πελαγικ� Αλιε�αr µε γρ�πο 4K8

PRT CIEM X Βενθοπελαγικ� Παρ�κτιαr αλιε�αr µικρ�r
κλ�µακαr : 12 m

4K9

PRT CIEM X και διεθν� �δατα Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Σταθερ�ν εργαλε�ων ; = 12 m 4KA

PRT ∆εν καλ�πτονται απ� τα ΠΠΠ 4KZ
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Χ�ρα Περιοχ� Αποθ�µατα Τµ�µα του στ�λου
Κωδικ�r
τµ�µατοr

Τ�ποr αλιε�αr
Κωδικ�r
τ�που
αλιε�αr

Χ�ρα Ζ�νη Τ�ποr αλιε�αr (κατηγορ�α) Περιοχ� CIEM Κωδικ�r

FIN Βαλτικ�, CIEM IIIbcd Πελαγικ�, σολοµ�r Παρ�κτιαr αλιε�αr µικρ�r
κλ�µακαr : 12 m

4L1

FIN Βαλτικ�, CIEM IIIbcd Πελαγικ� Μηχαν�τρατεr 4L2
FIN Βαλτικ�, CIEM IIIbcd Βενθοπελαγικ� Μηχαν�τρατεr 4L3
FIN Βαλτικ�, CIEM IIIbcd Σολοµ�r, βενθοπελαγικ� Αδραν�ν εργαλε�ων 4L4
FIN ∆εν καλ�πτονται απ� τα ΠΠΠ 4LZ

SWE Βαλτικ�, Kattegat και
Skagerrak

Παρ�κτιαr αλιε�αr µικρ�r
κλ�µακαr : 12 m

4M1

SWE Kattegat, Skagerrak και
Β�ρεια Θ�λασσα

Γαρ�δα και βενθοπελαγικ� Μηχαν�τρατεr 4M2

SWE Βαλτικ�, Kattegat,
Skagerrak και Β�ρεια
Θ�λασσα

Πελαγικ� Μηχαν�τρατεr, γρι γρι 4M3

SWE Βαλτικ�, Kattegat,
Skagerrak, Β�ρεια Θ�λασσα
και Νορβηγικ� Θ�λασσα

Μπακαλι�ροr gadus
morhua και Nephrops

Μηχαν�τρατεr βυθο� 4M4 Βαλτικ�, Kattegat,
Skagerrak και Β�ρεια
Θ�λασσα, Μπακαλι�ροr
gadus morhua και
Nephrops

F1

SWE Βαλτικ� Μπακαλι�ροr gadus
morhua

Σκ�φη αδραν�ν εργαλε�ων ; 12
m

4M5

SWE Βαλτικ� Σολοµ�r Σκ�φη αδραν�ν εργαλε�ων ; 12
m

4M6

SWE ∆εν καλ�πτονται απ� τα ΠΠΠ 4MZ

GBR Παρ�κτιαr αλιε�αr µικρ�r
κλ�µακαr : 10 m

4N1

GBR Κοινοτικ� �δατα Πελαγικ� Πελαγικ�r µηχαν�τρατεr και γρι
γρι

4N2 Β�ρεια Θ�λασσα ρ�γγα IV,
VIId

F1

∆υτικ� πελαγικ� αλιε�α Vb,
VI, VII, ex VIId, VIII

F2

Εξωτερικ� �δατα
(Ατλαντοσκανδιναβικ�
ρ�γγα)

F3

Προσφυγ�κι IV, VI, VII,
VIII

F4

GBR Κοινοτικ� �δατα Πλατ�ψαρα ∆οκ�τρατεr 4N3 Πλατ�ψαρα IV F1
Πλατ�ψαρα VII, VI F2

GBR Κοινοτικ� �δατα Βενθοπελαγικ� Βενθοπελαγικ�r µηχαν�τρατεr,
αλιε�αr µε γρ�πο, Nephrops

4N4 Βενθοπελαγικ� IV, Vb, VI,
VII, VIII

F1

GBR Κοινοτικ� �δατα Βενθοπελαγικ� και
πελαγικ�

Πετονι�r και δ�χτυα 4N5

GBR Κοινοτικ� �δατα Οστρακ�δερµα (και
βενθοπελαγικ�)

Σταθερ�ν εργαλε�ων
οστρακοδ�ρµων

4N6

GBR Κοινοτικ� �δατα Οστρακ�δερµα (και
βενθοπελαγικ�)

Κινητ�ν εργαλε�ων αλιε�αr
οστρακοδ�ρµων

4N7

GBR Κοινοτικ� και διεθν� �δατα Βενθοπελαγικ� Μακρ�ν πλ�ων 4N8 Κοινοτικ� �δατα F1
Εξωτερικ� �δατα F2

GBR ∆εν καλ�πτονται απ� τα ΠΠΠ 4NZ

[Π�νακαr 2: Κωδικοπο�ηση των τµηµ�των του προγρ�µµατοr ΠΠΠ ΙΙΙ που εφαρµ�ζονται σε γεγον�ντα µεταξ� 1ηr
Ιανουαρ�ου 1992 και 1ηr Ιανουαρ�ου 1997]

BEL Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα Σκ�φη µε δ�χτυα και δοκ�τρατεr IIIa, IV, VII, VIIIa, VIIIb E10
BEL Κοινοτικ� �δατα + �δατα τρ�των χωρ�ν

+ διεθν� �δατα
Μηχαν�τρατεr βυθο� IV, V, VI, VII G14
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Χ�ρα Ζ�νη Τ�ποr αλιε�αr (κατηγορ�α) Περιοχ� CIEM Κωδικ�r

DNK Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
διεθν� �δατα

Σκ�φη κ�τω απ� 5 kox  B08

DNK Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
διεθν� �δατα

Πελαγικ� αλιε�α  B09

DNK Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
διεθν� �δατα

Μηχαν�τρατεr Γροιλανδ�αr Γροιλανδ�α B10

DNK Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
διεθν� �δατα

Μηχαν�τρατεr+ δαν�ζικη τρ�τα CIEM+ Συµφων�εr Νορβηγ�αr, Σουηδ�αr B12

DNK Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
διεθν� �δατα

Σκ�φη µε δ�χτυα κ.λπ. CIEM+ Συµφων�εr Νορβηγ�αr, Σουηδ�αr B13

DNK Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
διεθν� �δατα

Σκ�φη αλιε�αr µε γρ�πο CIEM+ Συµφων�εr Νορβηγ�αr, Σουηδ�αr B17

DEU Παρ�κτια �δατα Αλιε�α µυδι�ν  C10

DEU Παρ�κτια �δατα ∆οκ�τρατεr (οστρακ�δερµα)  C11

DEU Παρ�κτια �δατα ∆οκ�τρατεr (πλατ�ψαρα)  C12

DEU Παρ�κτια �δατα Σκ�φη µε δ�χτυα  C19

DEU Κοινοτικ� �δατα + �δατα τρ�των
χωρ�ν+ διεθν� �δατα

∆οκ�τρατεr (πλατ�ψαρα)  G13

DEU Κοινοτικ� �δατα + �δατα τρ�των
χωρ�ν+ διεθν� �δατα

Μηχαν�τρατεr βυθο� (µικρο� µεγ�θουr)  G17

DEU Κοινοτικ� �δατα + �δατα τρ�των
χωρ�ν+ διεθν� �δατα

Πελαγικ�r µηχαν�τρατεr  G19

DEU Κοινοτικ� �δατα + �δατα τρ�των
χωρ�ν+ διεθν� �δατα

Μικρ�r πελαγικ�r µηχαν�τρατεr ΕΚ και τρ�τεr χ�ρεr G20

DEU Κοινοτικ� �δατα + �δατα τρ�των
χωρ�ν+ διεθν� �δατα

Μικρ� παραδοσιακ� σκ�φη  G21

DEU Κοινοτικ� �δατα + �δατα τρ�των
χωρ�ν+ διεθν� �δατα

Μεγ�λεr µηχαν�τρατεr-ψυγε�α ΕΚ+ NAFO + τρ�τεr χ�ρεr G22

GRC Παρ�κτια �δατα + Μεσογειακ� �δατα Μηχαν�τρατεr βυθο�  E14

GRC Παρ�κτια �δατα + Μεσογειακ� �δατα Σταθερ�ν εργαλε�ων και σκ�φη αλιε�αr µε
γρ�πο και αλιε�α σπ�γγων

 E20

GRC �δατα τρ�των χωρ�ν + ∆ιεθν� �δατα Μηχαν�τρατεr ωκε�νειαr αλιε�αr  G18

ESP Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
Μεσ�γειοr

Μηχαν�τρατεr + πολλαπλ�ν εργαλε�ων
+ δρ�γεr (εκτ�r �ρθρου 158)

VIIIc, IXa, Μεσ�γειοr D10

ESP Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
Μεσ�γειοr

Πελαγικ� σκ�φη αλιε�α µε γρ�πο µε δ�χτυα
κ.λπ.+ Καναρ�ων ν�σων + (�ρθρο 160)

VIIIc, IXa, Μεσ�γειοr D11

ESP �δατα τρ�των χωρ�ν + ∆ιεθν� �δατα Μηχαν�τρατεr + πολλαπλ�ν εργαλε�ων  G12

ESP �δατα τρ�των χωρ�ν+ διεθν� �δατα Πελαγικ� σκ�φη αλιε�αr µε γρ�πο +
σκ�φη µε δ�χτυα κ.λπ.

 G26

ESP �δατα τρ�των χωρ�ν+ διεθν� �δατα Σκ�φη αλιε�αr τ�νου  G28

FRA Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
�δατα τρ�των χωρ�ν

Πολλαπλ� αδραν� και πελαγικ� εργαλε�α
+ σκ�φη µε καλ�µια

 A10

FRA Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
�δατα τρ�των χωρ�ν

Μηχαν�τρατεr πολλαπλ�ν αργαλε�ων  A11

FRA Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
�δατα τρ�των χωρ�ν

Πολλαπλ�ν εργαλε�ων µη µηχαν�τρατεr +
δρ�γεr

 A12

FRA Σκ�φη-ψυγε�α αλιε�αr τ�νου τροπικ�ν Σκ�φη µε γρ�πο  H10

FRA ΥΓ∆ ΥΓ∆  I10

FRA ΥΓ∆ Σκ�φη αλιε�αr τ�νου  I11

FRA Μεσ�γειοr Μηχαν�τρατεr πολλαπλ�ν εργαλε�ων  M11

FRA Μεσ�γειοr Πολλαπλ�ν εργαλε�ων µη µηχαν�τρατεr
εκτ�r πελαγικ�ν

 M13
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Χ�ρα Ζ�νη Τ�ποr αλιε�αr (κατηγορ�α) Περιοχ� CIEM Κωδικ�r

IRL Παρ�κτια �δατα Αλιε�α οστρ�κων  C24

IRL Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα ∆οκ�τρατεr VI, VII E11

IRL Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα Πελαγικ�r µηχαν�τρατεr VI, VII E15

IRL Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα Πολλαπλ�ν εργαλε�ων VI, VII E19

ITA Παρ�κτια �δατα Πελαγικ�r µηχαν�τρατεr µε ζευγαρωτ�
σκ�φη

 C13

ITA Παρ�κτια �δατα Μηχαν�τρατεr βυθο� + volante  C14

ITA Παρ�κτια �δατα ∆ρ�γεr χειρ�r  C15

ITA Παρ�κτια �δατα Απορροφητικ�r δρ�γεr  C16

ITA Παρ�κτια �δατα Σκ�φη µε δ�χτυα  C18

ITA Παρ�κτια �δατα Παραγαδι�ρικα σκ�φη + πετονι�r  C20

ITA Παρ�κτια �δατα Μηχαν�τρατεr πολλαπλ�ν εργαλε�ων  C21

ITA Παρ�κτια �δατα Πολλαπλ�ν εργαλε�ων µη µηχαν�τρατεr  C22

ITA Παρ�κτια �δατα Σκ�φη µε γρ�πο  C23

ITA �δατα τρ�των χωρ�ν + ∆ιεθν� �δατα Μηχαν�τρατεr βυθο�  G15

ITA �δατα τρ�των χωρ�ν + ∆ιεθν� �δατα Πολλαπλ�ν εργαλε�ων µη µηχαν�τρατεr  G29

ITA Μεσ�γειοr Μηχαν�τρατεr βυθο�  M10

ITA Μεσ�γειοr Πολλαπλ�ν εργαλε�ων µη µηχαν�τρατεr  M12

NLD Παρ�κτια �δατα Μη µηχαν�τρατεr συµπεριλαµβανοµ�νων
των συρµ�ν αλιε�αr µαλακ�ων

 C17

NLD Κοινοτικ� �δατα ∆οκ�τρατεr (οστρακοειδ� και µαλ�κια)  E12

NLD Κοινοτικ� �δατα Πελαγικ�r µηχαν�τρατεr  E16

NLD Κοινοτικ� �δατα Μικρ�r δοκ�τρατεr (εκτ�r οστρακ�δερµων
και µαλακ�ων)

 E17

PRT Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα Μηχαν�τρατεr (µητροπολιτικ� �δαφοr)  B11

PRT Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα Πολλαπλ�ν εργαλε�ων (Αζ�ρεr)  B14

PRT Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα Πολλαπλ�ν εργαλε�ων µη µηχαν�τρατεr
(µητροπολιτικ� �δαφοr)

 B15

PRT Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα Πολλαπλ�ν εργαλε�ων µη µηχαν�τρατεr
(Μαδ�ρα)

 B16

PRT Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα Σκ�φη αλιε�αr µε γρ�πο (Μαδ�ρα)  B18

PRT Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα Σκ�φη αλιε�αr σαρδ�λαr µε γρ�πο
(µητροπολιτικ� �δαφοr)

 B19

PRT �δατα τρ�των χωρ�ν + ∆ιεθν� �δατα Πολλαπλ� εργαλε�α (Αζ�ρεr)  G23

PRT �δατα τρ�των χωρ�ν+ ∆ιεθν� �δατα Πολλαπλ� εργαλε�α + σκ�φη αλιε�αr
τ�νου (Μαδ�ρα)

 G25

PRT �δατα τρ�των χωρ�ν+ ∆ιεθν� �δατα Πολλαπλ� εργαλε�α+ αλιε�α τ�νου µε
γρ�πο (µητροπολιτικ� �δαφοr)

 G27

FIN Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα
+�δατα τρ�των χωρ�ν

Μηχαν�τρατεr (ρ�γγεr Βαλτικ�r)
(µητροπολιτικ� �δαφοr)

 F21

FIN Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα
+�δατα τρ�των χωρ�ν

Σκ�φη µε δ�χτυα + παραγ�δια (σολοµ�r)
(µητροπολιτικ� �δαφοr)

 F22

FIN Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
�δατα τρ�των χωρ�ν

�λλα σκ�φη (µητροπολιτικ� �δαφοr)  F23

FIN Κ�λποr Vινλανδ�αr Εξειδικευµ�να σκ�φη (σολοµ�r)
(µητροπολιτικ� �δαφοr)

 F24
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Χ�ρα Ζ�νη Τ�ποr αλιε�αr (κατηγορ�α) Περιοχ� CIEM Κωδικ�r

FIN Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα
+�δατα τρ�των χωρ�ν

Μηχαν�τρατεr (ρ�γγα Βαλτικ�r) (ν�σοι
Aaland)

 F25

FIN Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα
+�δατα τρ�των χωρ�ν

Σκ�φη µε δ�χτυα + παραγ�δια (σολοµ�r)
(ν�σοι Aaland)

 F26

FIN Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα
+�δατα τρ�των χωρ�ν

�λλα σκ�φη (ν�σοι Aaland)  F27

SWE Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
�δατα τρ�των χωρ�ν

Μηχαν�τρατεr (οστρακ�δερµα)  F28

SWE Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
�δατα τρ�των χωρ�ν

Πελαγικ�r µηχαν�τρατεr + σκ�φη µε
γρ�πουr ; 30 µ�τρα

 F29

SWE Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
�δατα τρ�των χωρ�ν

Πολλαπλ�ν εργαλε�ων  F30

SWE Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
�δατα τρ�των χωρ�ν

Σκ�φη µε δ�χτυα + παραγ�δια Βαλτικ�r
(µπακαλι�ροr + σολοµ�r)

 F31

SWE Παρ�κτια �δατα + Κοινοτικ� �δατα +
�δατα τρ�των χωρ�ν

�λλα σκ�φη  F32

GBR Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα + Τρ�των
χωρ�ν + ∆ιεθν� �δατα

∆οκ�τρατεr  F10

GBR Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα + Τρ�των
χωρ�ν + ∆ιεθν� �δατα

Μηχαν�τρατεr βυθο� + αλιε�αr µε γρ�πο  F11

GBR Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα + Τρ�των
χωρ�ν + ∆ιεθν� �δατα

Πελαγικ�r µηχαν�τρατεr  F12

GBR Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα + Τρ�των
χωρ�ν + ∆ιεθν� �δατα

Σταθερ� εργαλε�α για οστρακ�δερµα +
µαλ�κια

 F13

GBR Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα + Τρ�των
χωρ�ν + ∆ιεθν� �δατα

Κινητ� εργαλε�α για οστρακ�δερµα +
µαλ�κια

 F14

GBR Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα + Τρ�των
χωρ�ν + ∆ιεθν� �δατα

Με δ�χτυ + πετονι�r + �λλα εργαλε�α
βυθο�

 F15

GBR Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα + Τρ�των
χωρ�ν + ∆ιεθν� �δατα

Σκ�φη αλιε�αr καραβ�δαr  F16

GBR Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα + Τρ�των
χωρ�ν + ∆ιεθν� �δατα

Αποµακρυσµ�νη αλιε�α II, XIV F17

GBR Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα + Τρ�των
χωρ�ν + ∆ιεθν� �δατα

Λοιπ� ; 10 m  F18

GBR Παρ�κτια + Κοινοτικ� �δατα + Τρ�των
χωρ�ν + ∆ιεθν� �δατα

Πολλαπλ�ν εργαλε�ων µη µηχαν�τρατεr
: 10 m

 F19
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑVΗ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Α. Μεµονωµ�νεr δηλ�σειr κατ� τµ�µα του στ�λου � τ�που αλιε�αr

�νοµα ζ�νηr Ε�ροr
Ευθυ-

γρ�µµιση
Ορισµ�r και παρατηρ�σειr

�νδειξη ενηµ�ρωσηr 3  Κωδικ�r του τ�που τηr δηλ�σεωr (βλ�πε π�νακα 1)

∆ηλ�ν 3  Κρ�τοr µ�λοr (κωδικ�r Alpha-3 ISO) που υποβ�λλει τη δ�λωση

Κωδικ�r τµ�µατοr 3  Κωδικ�r του τµ�µατοr (βλ�πε παρ�ρτηµα Ι) στο οπο�ο πραγµατοποι�θηκε η δρα-
στηρι�τητα

Κωδικ�r τ�που αλιε�αr 2  Κωδικ�r του τ�που αλιε�αr (βλ�πε παρ�ρτηµα Ι) ο οπο�οr χρησιµοποι�θηκε για την
αλιε�α

�τοr παρατ�ρησηr 4  �τοr � µ�ροr του �τουr (ΕΕΕΕ) κατ� τη δι�ρκεια του οπο�ου παρατηρ�θηκε το σκ�φοr

Πρ�τοr µ�ναr 2  Πρ�τοr µ�ναr (ΜΜ) τηr περι�δου παρατ�ρησηr

Τελευτα�οr µ�ναr 2  Τελευτα�οr µ�ναr (ΜΜ) τηr περι�δου παρατ�ρησηr

∆ραστηρι�τητα 3 ∆ Αριθµ�r ηµερ�ν εν πλω του σκ�φουr (ακ�ραιοr αριθµ�r) στο τµ�µα κατ� τη δι�ρκεια
τηr περι�δου παρατ�ρησηr

Παρατηρηθ�ν σκ�φοr 12 Α Εσωτερικ�r αριθµ�r [βλ�πε παρ�ρτηµα Ι του κανονισµο� αριθ. 2090/98 του σκ�φουr
του οπο�ου δηλ�νεται η δραστηρι�τητα

�νοµα σκ�φουr 40 Α Σκ�φοr του οπο�ου δηλ�νεται η δραστηρι�τητα

Γ. Συγκεντρωτικ�r δηλ�σειr κατ� τµ�µα του στ�λου � τ�που αλιε�αr

�νοµα ζ�νηr Ε�ροr
Ευθυ-

γρ�µµιση
Ορισµ�r και παρατηρ�σειr

�νδειξη ενηµ�ρωσηr 3  Κωδικ�r του τ�που τηr δηλ�σεωr (βλ�πε π�νακα 1)

∆ηλ�ν 3  Κρ�τοr µ�λοr (κωδικ�r Alpha-3 ISO) που υποβ�λλει τη δ�λωση

Κωδικ�r τµ�µατοr 3  Κωδικ�r του τµ�µατοr (βλ�πε παρ�ρτηµα Ι) στο οπο�ο πραγµατοποι�θηκε η δρα-
στηρι�τητα

Κωδικ�r τ�που αλιε�αr 2  Κωδικ�r του τ�που αλιε�αr (βλ�πε παρ�ρτηµα Ι) ο οπο�οr χρησιµοποι�θηκε για την
αλιε�α

�τοr παρατ�ρησηr 4  �τοr � µ�ροr του �τουr (ΕΕΕΕ) κατ� τη δι�ρκεια του οπο�ου παρατηρ�θηκε το σκ�φοr

Πρ�τοr µ�ναr 2  Πρ�τοr µ�ναr (ΜΜ) τηr περι�δου παρατ�ρησηr

Τελευτα�οr µ�ναr 2  Τελευτα�οr µ�ναr (ΜΜ) τηr περι�δου παρατ�ρησηr

Αλιευτικ� προσπ�θεια/ιππο-
δ�ναµη

14 ∆ Αριθµ�r kW (ακ�ραιοr αριθµ�r) επ� τον αριθµ� των ηµερ�ν εν πλω (ακ�ραιοr αριθµ�r)
που εκφρ�ζει την αλιευτικ� προσπ�θεια στο τµ�µα κατ� τη δι�ρκεια τηr περι�δου
παρατ�ρησηr (1)

Αλιευτικ� προσπ�θεια/
χωρητικ�τητα

14 ∆ Αριθµ�r κ�ρων χωρητικ�τηταr (ακ�ραιοr αριθµ�r) επ� τον αριθµ� των ηµερ�ν εν πλω
(ακ�ραιοr αριθµ�r) που εκφρ�ζει την αλιευτικ� προσπ�θεια στο τµ�µα κατ� τη δι�ρ-
κεια τηr περι�δου παρατ�ρησηr (2)

(1) Υπολογ�ζεται ωr Σ(i=1,n)aiPi, �που n ε�ναι ο αριθµ�r των σκαφ�ν στο τµ�µα, ai ο αριθµ�r των ηµερ�ν εν πλω του σκ�φουr στο τµ�µα κατ� τη δι�ρκεια τηr
περι�δου παρατ�ρησηr και Pi ε�ναι η µ�ση ιπποδ�ναµη του σκ�φουr στο τµ�µα κατ� τη δι�ρκεια τηr περι�δου παρατ�ρησηr.

(2) Υπολογ�ζεται ωr Σ(i=1,n)aiJi, �που n ε�ναι ο αριθµ�r των σκαφ�ν στο τµ�µα, ai ο αριθµ�r των ηµερ�ν παραµον�r του σκ�φουr στη θ�λασσα στο τµ�µα κατ� τη
δι�ρκεια τηr περι�δου παρατ�ρησηr και Ji ε�ναι η µ�ση χωρητικ�τητα του σκ�φουr στο τµ�µα κατ� τη δι�ρκεια τηr περι�δου παρατ�ρησηr.
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Π�νακαr 1  Κωδικο� για την �νδειξη ενηµ�ρωσηr

∆�λωση κατ� τµ�µα του στ�λου � τ�πο αλιε�αr SEG

∆ιαγραφ� τηr δ�λωσηr κατ� τµ�µα του στ�λου � τ�πο αλιε�αr DSG


