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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Νοεµβρίου 2003
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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37 και το άρθρο 299 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2371/2002 του
Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2002, για τη διατήρηση
και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαί-
σιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (3) προβλέπει ότι το
Συµβούλιο θεσπίζει τα κοινοτικά µέτρα που διέπουν την
πρόσβαση στα ύδατα και τους πόρους, καθώς και τη
βιώσιµη άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

(2) Το καθεστώς που διέπει την πρόσβαση σε ορισµένες ζώνες
και πόρους που καθορίζονται στα άρθρα 156 έως 166 και
347 έως 353 της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και
της Πορτογαλίας έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2002. Εποµέ-
νως, ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (EΚ) αριθ. 685/95
του Συµβουλίου, της 27ης Μαρτίου 1995, για τη διαχεί-
ριση της αλιευτικής προσπάθειας όσον αφορά ορισµένες
αλιευτικές ζώνες και αλιευτικούς πόρους της Κοινότητας (4)
και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2027/95 του Συµβουλίου,
της 15ης Ιουνίου 1995, για τη θέσπιση καθεστώτος διαχεί-
ρισης της αλιευτικής προσπάθειας που αφορά ορισµένες
αλιευτικές ζώνες και πόρους της Κοινότητας (5) πρέπει να
προσαρµοσθούν στο νέο νοµικό πλαίσιο.

(3) Άλλες διατάξεις οι οποίες καθορίσθηκαν µε τους κανονι-
σµούς (ΕΚ) αριθ. 685/95 και (ΕΚ) αριθ. 2027/95 αποσκο-
πούν να δηµιουργήσουν ένα σύστηµα διαχείρισης της αλιευ-
τικής προσπάθειας, προκειµένου να αποφεύγεται αύξηση της
αλιευτικής προσπάθειας, και δεν συνδέονται µε την πράξη
προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Οι διατά-
ξεις αυτές είναι σηµαντικές για τη διαχείριση της αλιείας και
θα πρέπει να διατηρηθούν.

(4) Για να διασφαλισθεί ότι δεν θα αυξηθούν τα συνολικά
επίπεδα της υφιστάµενης αλιευτικής προσπάθειας, είναι
ανάγκη να θεσπισθεί ένα νέο καθεστώς διαχείρισης της
αλιευτικής προσπάθειας στις ζώνες ICES V, VI, VII, VIII, IX
και X, καθώς και στις διαιρέσεις CECAF 34.1.1, 34.1.2, και
34.2.0. Το καθεστώς αυτό περιορίζει την αλιευτική προσπά-
θεια βάσει της αλιευτικής προσπάθειας που ασκήθηκε στους
σχετικούς τύπους αλιείας κατά την περίοδο 1998 έως
2002.

(5) Προκειµένου να διασφαλισθεί η συνοχή µεταξύ των διαφό-
ρων κανόνων διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας, ο
προβλεπόµενος από τον παρόντα κανονισµό γενικός περιορι-
σµός της αλιευτικής προσπάθειας θα πρέπει να επανεξετάζε-
ται κάθε φορά που το Συµβούλιο εγκρίνει κανόνες διαχεί-
ρισης της αλιευτικής προσπάθειας, στο πλαίσιο σχεδίου απο-
κατάστασης για την αλιεία, στην ίδια ζώνη ή σε τµήµα της.
Η επανεξέταση της εφαρµογής του παρόντος συστήµατος
µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2006 θα επιτρέψει, εξάλλου, στο
Συµβούλιο να εκτιµήσει εκ νέου την κατάσταση.

(6) Για να προστατευθεί η ευαίσθητη βιολογική κατάσταση των
υδάτων γύρω από τις Αζόρες, τη Mαδέρα και τις Κανάριες
Νήσους και να διαφυλαχθεί η τοπική οικονοµία των νησιών
αυτών, λαµβανοµένης υπόψη της διαρθρωτικής, κοινωνικής
και οικονοµικής κατάστασής τους, είναι αναγκαίο να περιο-
ρισθούν ορισµένες αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα
αυτά σε σκάφη που είναι νηολογηµένα στους λιµένες αυτών
των νησιών. Η επανεξέταση των µέτρων αυτών µέχρι τον
∆εκέµβριο του 2006 θα επιτρέψει στο Συµβούλιο να
εκτιµήσει εκ νέου την κατάσταση.

(7) Μια ζώνη στα νότια και δυτικά της Ιρλανδίας έχει προσδιο-
ρισθεί ως ζώνη υψηλής συγκέντρωσης ιχθυδίων µπακαλιά-
ρου. Η ζώνη αυτή υπόκειται σε ειδικούς περιορισµούς όσον
αφορά τη χρήση βενθικών εργαλείων. Για τους ιδίους στό-
χους διατήρησης, θα πρέπει επίσης να υπόκειται σε ειδικές
απαιτήσεις περιορισµού της προσπάθειας στο πλαίσιο του
γενικού συστήµατος που περιγράφεται ανωτέρω. Η επανε-
ξέταση των απαιτήσεων αυτών µέχρι τον ∆εκέµβριο του
2006 θα επιτρέψει στο Συµβούλιο να εκτιµήσει εκ νέου την
κατάσταση.

(8) Εναπόκειται στα κράτη µέλη της σηµαίας να θεσπίζουν
µέτρα για τη ρύθµιση της αλιευτικής προσπάθειας. Ως εκ
τούτου, κρίνεται αναγκαίο να διασφαλισθεί η διαφάνεια και
ο ισότιµος χαρακτήρας των διαδικασιών διαχείρισης και
ελέγχου.
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(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 4 Ιουνίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµο-
σιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(3) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.
(4) ΕΕ L 71 της 31.3.1995, σ. 5.
(5) ΕΕ L 199 της 24.8.1995, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 149/1999 (ΕΕ L 18 της 23.1.1999, σ. 3).



(9) Λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις διατήρησης των
ειδών µε γεωγραφική κατανοµή η οποία εκτείνεται σε ύδατα
υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός
κρατών µελών, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να
περιορίζουν τις αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών που
φέρουν τη σηµαία τους σε συγκεκριµένα εργαλεία, εποχές
και ζώνες.

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρµό-
ζει τα ανώτατα όρια αλιευτικής προσπάθειας, βάσει αιτιο-
λογηµένου αιτήµατος κράτους µέλους, ώστε να του επιτρέ-
πει την πλήρη αξιοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων του.

(11) Ως συνέπεια των αλλαγών στο καθεστώς διαχείρισης της
αλιευτικής προσπάθειας, είναι αναγκαίο να γίνουν οι αντί-
στοιχες αλλαγές στους τίτλους ΙΙ Α και ΙII του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτω-
βρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου της κοινής
αλιευτικής πολιτικής (1).

(12) Για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του δικαίου, να αποφευχθεί
η τροποποίηση της υπάρχουσας ισορροπίας στις σχετικές
ζώνες και τους σχετικούς πόρους, και για να εξασφαλισθεί
ότι η ασκούµενη αλιευτική προσπάθεια ανταποκρίνεται
στους διαθέσιµους πόρους, οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 685/95
και (EΚ) αριθ. 2027/95 θα πρέπει να καταργηθούν.

(13) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την από-
φαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελε-
στικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες ενός
συστήµατος διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας στις ζώνες
ICES V, VI, VII, VIII, IX και X και στις διαιρέσεις CECAF 34.1.1,
34.1.2 και 34.2.0.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:

α) «ζώνες ICES και CECAF»: οι ζώνες όπως ορίζονται στον κανονι-
σµό (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91 του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµ-
βρίου 1991, σχετικά µε την υποβολή στατιστικών για τις ονο-
µαστικές αλιεύσεις από τα κράτη µέλη που αλιεύουν στο
βορειοανατολικό Ατλαντικό (3)·

β) «αλιευτική προσπάθεια»: το γινόµενο της αλιευτικής ικανότητας
επί την δραστηριότητα ενός αλιευτικού σκάφους· για µια οµάδα
σκαφών, είναι το άθροισµα της αλιευτικής προσπάθειας που
ασκείται από κάθε σκάφος της οµάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Τίτλος I

Μέτρα για ορισµένους τύπους αλιείας

Άρθρο 3

Mέτρα για την αλίευση βενθικών ειδών και ορισµένων µαλα-
κίων και καρκινοειδών

1. Εξαιρουµένης της ζώνης που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγρα-
φος 1, τα κράτη µέλη:

α) αξιολογούν τα επίπεδα της αλιευτικής προσπάθειας αλιευτικών
σκαφών µήκους τουλάχιστον 15 µέτρων συνολικά, ως ετήσιο
µέσο όρο της περιόδου 1998 έως 2002, σε καθεµία από τις
ζώνες ICES και τις διαιρέσεις CECAF που αναφέρονται στο
άρθρο 1 όσον αφορά τη βενθική αλιεία, εξαιρουµένης της βεν-
θικής αλιείας που καλύπτεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2347/2002 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για
τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων
που εφαρµόζονται στην αλιεία αποθεµάτων βαθέων υδάτων (4)
και την αλιεία χτενιών, καβουριών και καβουροµάνων, όπως
ορίζεται στο παράρτηµα. Για τον υπολογισµό της αλιευτικής
προσπάθειας, η αλιευτική ικανότητα του σκάφους µετριέται ως
εγκατεστηµένη ισχύς εκπεφρασµένη σε κιλοβάτ (kW)·

β) κατανέµουν τα επίπεδα αλιευτικής προσπάθειας που προκύπτουν
από την αξιολόγηση σύµφωνα µε το στοιχείο α) σε κάθε ζώνη
ICES ή διαίρεση CECAF, όσον αφορά κάθε τύπο αλιείας που
αναφέρεται στο στοιχείο α).

2. Το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας που ορίζεται στην
παράγραφο 1 δεν θίγει τα καθεστώτα που ορίζονται στα σχέδια
αποκατάστασης που µπορεί να εγκριθούν από το Συµβούλιο.

3. Όταν εγκριθεί από το Συµβούλιο σχέδιο αποκατάστασης που
συνεπάγεται τη διαχείριση αλιευτικής προσπάθειας στο σύνολο ή σε
τµήµα των ζωνών ή των διαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1
το σχέδιο αυτό επιφέρει ταυτόχρονα τις απαιτούµενες προσαρµογές
στον παρόντα κανονισµό.
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(1) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).

(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(3) ΕΕ L 365 της 31.12.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1637/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 222 της
17.8.2001, σ. 20).

(4) ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 6.



4. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, η Επιτροπή υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για την αξιο-
λόγηση της εφαρµογής του καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας
που ορίζεται στην παράγραφο 1. Με βάση την έκθεση αυτή, το
Συµβούλιο αποφασίζει για την τυχόν προσαρµογή του καθεστώτος.

Άρθρο 4

Αλιευτικά σκάφη µήκους δεκαπέντε µέτρων ή ολιγότερο

1. Η αλιευτική προσπάθεια αλιευτικών σκαφών µήκους, συνο-
λικά, δεκαπέντε µέτρων ή ολιγότερο αξιολογείται συνολικά ανά
αλιευτικό τοµέα και ζώνη ή διαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 1, κατά την περίοδο 1998 έως 2002.

2. Η αλιευτική προσπάθεια αλιευτικών σκαφών µήκους, συνο-
λικά, δέκα µέτρων ή ολιγότερο αξιολογείται συνολικά ανά αλιευ-
τικό τοµέα και ζώνη ή διαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 6
παράγραφος 1, κατά την περίοδο 1998 έως 2002.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η αλιευτική προσπάθεια
αυτών των σκαφών περιορίζεται στο επίπεδο της αλιευτικής
προσπάθειας που αξιολογείται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και
2.

Άρθρο 5

Όροι για ορισµένες αλιευτικές δραστηριότητες

1. Στα ύδατα µέχρι 100 ναυτικά µίλια από τις γραµµές βάσης
των Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων, τα ενδιαφερό-
µενα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν την αλιεία σε σκάφη που
είναι νηολογηµένα στους λιµένες των νησιών αυτών εκτός από τα
κοινοτικά σκάφη τα οποία αλιεύουν παραδοσιακά στα ύδατα αυτά,
εφόσον τα σκάφη αυτά δεν υπερβαίνουν την παραδοσιακά ασκού-
µενη αλιευτική προσπάθεια.

Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρµογή των διατάξεων
της παρούσας παραγράφου, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
30 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

2. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, η Επιτροπή υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για την εφαρ-
µογή των διατάξεων της παραγράφου 1 και, εφόσον χρειασθεί,
υποβάλει στο Συµβούλιο προτάσεις για την προσαρµογή αυτών
των διατάξεων.

Τίτλος I I

Άρθρο 6

Όροι για τη βιολογικά ευαίσθητη ζώνη

1. Ειδικό καθεστώς προσπάθειας εφαρµόζεται στη ζώνη που
περικλείεται από την ακτή της Ιρλανδίας νότια των 53° 30' Β και
δυτικά των 07° 00' ∆ και ευθειών γραµµών που συνδέουν διαδο-
χικά τις ακόλουθες γεωγραφικές συντεταγµένες:

— ένα σηµείο στην ακτή της Ιρλανδίας σε γεωγραφικό πλάτος 53°
30' Β

— γεωγραφικό πλάτος 53° 30' Β, γεωγραφικό µήκος 12° 00' ∆

— γεωγραφικό πλάτος 53° 00' Β, γεωγραφικό µήκος 12° 00' ∆

— γεωγραφικό πλάτος 51° 00' Β, γεωγραφικό µήκος 11° 00' ∆

— γεωγραφικό πλάτος 49° 30' Β, γεωγραφικό µήκος 11° 00' ∆

— γεωγραφικό πλάτος 49° 30' Β, γεωγραφικό µήκος 07° 00' ∆

— ένα σηµείο στην ακτή της Ιρλανδίας σε γεωγραφικό µήκος 07°
00' ∆.

2. Στη ζώνη που ορίζεται στην παράγραφο 1, τα κράτη µέλη
αξιολογούν τα επίπεδα της αλιευτικής προσπάθειας αλιευτικών
σκαφών µήκους, συνολικά, δέκα µέτρων ή λιγότερο, ως ετήσιο
µέσο όρο της περιόδου 1998 έως 2002, όσον αφορά τη βενθική
αλιεία, εξαιρουµένων εκείνων που καλύπτονται από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2347/2002, και την αλιεία χτενιών, καβουριών και
καβουροµανών και κατανέµουν το αξιολογηθέν επίπεδο αλιευτικής
προσπάθειας για καθέναν από αυτούς τους τύπους αλιείας.

3. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008, η Επιτροπή υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για την αξιο-
λόγηση του καθεστώτος προσπάθειας που ορίζεται στις παραγρά-
φους 1 και 2 σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα διαχείρισης στη συγκε-
κριµένη ζώνη. Με βάση την έκθεση αυτή, το Συµβούλιο αποφασίζει
για την τυχόν προσαρµογή που πρέπει να γίνει.

Τίτλος Ι Ι Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 7

Κατάλογοι σκαφών

1. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν κατάλογο των αλιευτικών
σκαφών τα οποία φέρουν τη σηµαία τους και είναι νηολογηµένα
στην Κοινότητα και τα οποία επιτρέπεται να ασκούν αλιευτικές
δραστηριότητες στους τύπους αλιείας που καθορίζονται στα άρθρα
3 και 6.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν στη συνέχεια να αντικαθιστούν
σκάφη που περιλαµβάνονται στον κατάλογό τους, υπό την προϋπό-
θεση ότι δεν αυξάνεται η συνολική αλιευτική προσπάθεια των
σκαφών σε καµία ζώνη και για κανέναν τύπο αλιείας που καθορί-
ζονται στα άρθρα 3 και 6.

Άρθρο 8

Ρύθµιση της αλιευτικής προσπάθειας

1. Όταν η αλιευτική προσπάθεια που αντιστοιχεί στην ελεύθερη
πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών που περιλαµβάνονται στους
καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 7 υπερβαίνει την κατα-
νεµηµένη προσπάθεια, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία
µέτρα για τη ρύθµιση της αλιευτικής προσπάθειας.

2. Εάν το επίπεδο της αλιευτικής προσπάθειας που επιτρέπεται
δυνάµει του άρθρου 11 έχει σχεδόν επιτευχθεί και για να απο-
φευχθεί οποιαδήποτε υπέρβαση του καθορισµένου ορίου αλιευτικής
προσπάθειας, τα κράτη µέλη ρυθµίζουν την αλιευτική προσπάθεια
ελέγχοντας τη δραστηριότητα του στόλου τους και λαµβάνοντας
τα δέοντα µέτρα.
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3. Κάθε κράτος µέλος εκδίδει ειδικές άδειες αλιείας για τα
σκάφη που φέρουν τη σηµαία του, τα οποία ασκούν αλιευτικές
δραστηριότητες στους τύπους αλιείας που αναφέρονται στα άρθρα
3 και 6, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1627/94 του Συµ-
βουλίου, της 27ης Ιουνίου 1994, για τη θέσπιση των γενικών
διατάξεων για τις ειδικές άδειες αλιείας (1).

Άρθρο 9

Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν τις αλιευτικές δραστη-
ριότητες σκαφών που φέρουν τη σηµαία τους σε συγκεκριµένα
εργαλεία, εποχές ή τµήµατα ζώνης ICES ή διαίρεσης CECAF.

Άρθρο 10

Κοινοποίηση

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή πριν από τις 30
Νοεµβρίου 2003:

α) τον κατάλογο των σκαφών που αναφέρεται στο άρθρο 7·

β) την αξιολόγηση της αλιευτικής προσπάθειας κατά τα οριζόµενα
στα άρθρα 3 και 6·

γ) τα µέτρα ρύθµισης της αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρο-
νται στο άρθρο 8.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα,
στην Επιτροπή οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα στοιχεία που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 σε όλα τα άλλα κράτη µέλη.

4. Κατά την υποβολή του καταλόγου των σκαφών που αναφέρε-
ται στο άρθρο 7, τα κράτη µέλη επισηµαίνουν τις αλλαγές που
έχουν γίνει σε σχέση µε τον τελευταίο κατάλογο που κοινοποιήθηκε
δυνάµει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2092/98 της
Επιτροπής, της 30ής Σεπτεµβρίου 1998, για τη δήλωση της αλιευ-
τικής προσπάθειας που καταβάλλεται σε ορισµένες αλιευτικές ζώνες
και αλιευτικούς πόρους της Κοινότητας (2).

Άρθρο 11

Λήψη αποφάσεων

1. Με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 10
και µετά από στενή διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη,
η Επιτροπή υποβάλει στο Συµβούλιο, έως τις 29 Φεβρουαρίου
2004, πρόταση κανονισµού για τον καθορισµό των µέγιστων επιπέ-
δων ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας για κάθε κράτος µέλος και για
κάθε ζώνη και τύπο αλιείας που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 6.

2. Μέχρι τις 31 Μαΐου 2004, το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε
ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, αποφασίζει
για το µέγιστο επίπεδο ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας που αναφέ-
ρεται στην παράγραφο 1.

Ο κανονισµός, ο οποίος θα εκδοθεί από το Συµβούλιο, µπορεί να
προβλέπει τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής, σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία που ορίζεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

3. Εάν το Συµβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση µέχρι τις 31
Μαΐου 2004, η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει κανονισµό, µέχρι τις
31 Ιουλίου 2004, για τον καθορισµό της µέγιστης ετήσιας αλιευ-

τικής προσπάθειας, για κάθε κράτος µέλος και για κάθε ζώνη και
τύπο αλιείας που ορίζονται στα άρθρα 3 και 6, βάσει της πρότασης
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 30 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/
2002.

Άρθρο 12

Προσαρµογές

1. Κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους, η Επιτροπή δύναται να
προσαρµόσει το µέγιστο επίπεδο ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας
που ορίζεται από τον κανονισµό δυνάµει του άρθρου 11 παράγρα-
φος 2 ή 3, είτε αυξάνοντας το µέγιστο επίπεδο αλιευτικής προσπά-
θειας σε συγκεκριµένη περιοχή ή διαίρεση, είτε µεταφέροντας την
αλιευτική προσπάθεια από µια ζώνη ή διαίρεση σε άλλη, ώστε να
επιτρέψει στο κράτος µέλος να αξιοποιήσει πλήρως τις αλιευτικές
του δυνατότητες, όσον αφορά τα είδη που υπόκεινται σε TAC, ή
να εξακολουθήσει την αλιεία ειδών που δεν υπόκεινται σε τέτοιους
περιορισµούς. Το αίτηµα κράτους µέλους συνοδεύεται από πληρο-
φορίες για την απουσία πλήρους χρησιµοποίησης των ποσοστώσεων
και, όσον αφορά τα αποθέµατα που δεν υπόκεινται σε TAC, από
επιστηµονικά στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση του αποθέµατος.
Η Επιτροπή λαµβάνει αποφάσεις εντός ενός µηνός από την παρα-
λαβή του αιτήµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/
2002.

2. Το µέγιστο επίπεδο αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρεται
στο άρθρο 11 προσαρµόζεται από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη,
σε συνάρτηση µε τις ανταλλαγές ποσοστώσεων που πραγµατο-
ποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και των ανακατανοµών ή/και µειώσεων που
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και του άρθρου 21 παράγρα-
φος 4, του άρθρου 23 παράγραφος 1 και του άρθρου 32 παρά-
γραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

3. Όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν να ανταλλάξουν, εν όλω ή
εν µέρει, τις αλιευτικές δυνατότητες που τους έχουν χορηγηθεί, κοι-
νοποιούν στην Επιτροπή, πέραν της ανταλλαγής των αλιευτικών
ποσοστώσεων, και την αντίστοιχη αλιευτική προσπάθεια, που έχουν
συµφωνήσει µεταξύ τους.

Σε περίπτωση ανακατανοµών ή/και µειώσεων των ποσοστώσεων, τα
κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την αλιευτική προσπάθεια
που αντιστοιχεί στις ανακατανοµές ή/και µειώσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 13

Ειδικές διατάξεις ελέγχου

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ο τίτλος ΙΙ Α του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 εφαρµόζεται:

α) στη ζώνη που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρό-
ντος κανονισµού·
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β) σε όλες τις ζώνες, εξαιρουµένης της ζώνης που ορίζεται στο
άρθρο 6 παράγραφος 1, πλην του άρθρου 19α παράγραφος 3,
των άρθρων 19β, 19γ και 19δ και του άρθρου 19ε παράγρα-
φος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.

Άρθρο 14

Tροποποιήσεις

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 19α τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«1. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, ως “οικείες
αλιευτικές ζώνες” νοούνται οι περιοχές ICES ή οι διαιρέσεις
CECAF για τις οποίες ισχύουν συστήµατα περιορισµού της
αλιευτικής προσπάθειας κατ' εφαρµογήν κοινοτικών κανο-
νισµών.».

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«2. Απαγορεύεται να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες
στις οικείες αλιευτικές ζώνες αλιευτικά σκάφη της Κοινότη-
τας στα οποία δεν έχει δοθεί άδεια για τον σκοπό αυτό από
το κράτος µέλος της σηµαίας.»

2. Το άρθρο 19ζ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 19ζ

Κάθε κράτος µέλος καταγράφει τις αλιευτικές προσπάθειες των
σκαφών που φέρουν τη σηµαία του σε κάθε οικεία αλιευτική
ζώνη, µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες που περιλαµβάνονται
στα ηµερολόγια των σκαφών και τις πληροφορίες που συλλέ-
γονται σύµφωνα µε το άρθρο 19ε παράγραφος 4.»

3. Το άρθρο 19η αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 19η

Κάθε κράτος µέλος προβαίνει στη συνολική αξιολόγηση των
αλιευτικών προσπαθειών των σκαφών τα οποία φέρουν τη
σηµαία του και τα οποία έχουν µήκος µικρότερο των δεκαπέντε
µέτρων συνολικά, σε καθεµία από τις οικείες αλιευτικές ζώνες,
και των σκαφών τα οποία έχουν µήκος µικρότερο των δέκα
µέτρων συνολικά, στη ζώνη που αναφέρεται στο άρθρο 6 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 του Συµβουλίου, της 4ης
Νοεµβρίου 2003, για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας
όσον αφορά ορισµένες αλιευτικές ζώνες και πόρους της Κοι-
νότητας (*).

(*) ΕΕ L 289 της 7.11.2003, σ. 1.»

4. Στο άρθρο 19θ, η πρώτη περίπτωση, αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:

«— που ασκήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούµενου µήνα
σε κάθε αλιευτική ζώνη για τα βενθικά είδη, πριν από τις
15 κάθε µηνός.»

5. Μετά το άρθρο 19θ, παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 19ι

Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί αµελλητί στα άλλα κράτη µέλη
τα λεπτοµερή στοιχεία αναγνώρισης των σκαφών τα οποία
φέρουν τη σηµαία του και των οποίων η άδεια άσκησης αλιευ-
τικών δραστηριοτήτων σε έναν ή περισσότερους από τους
τύπους αλιείας που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 του Συµβουλίου έχει ανασταλεί ή
ανακληθεί.»

6. Το νυν άρθρο 19ι γίνεται άρθρο 19ια.

7. Στο άρθρο 20α, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείµενο:

«1. Τα αλιευτικά σκάφη στα οποία εφαρµόζεται ο τίτλος ΙΙ
Α, οσάκις ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στις συγκεκριµένες
αλιευτικές ζώνες, δύνανται να µεταφέρουν και να χρησιµοποιούν
µόνο τα αντίστοιχα αλιευτικά εργαλεία.

2. Εντούτοις, τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν κατά το ίδιο
ταξίδι και σε άλλες αλιευτικές ζώνες εκτός εκείνων που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 1, δύνανται να φέρουν τα αλιευτικά
εργαλεία που αντιστοιχούν στις δραστηριότητές τους στις συ-
γκεκριµένες ζώνες, υπό την προϋπόθεση ότι τα αλιευτικά εργα-
λεία που βρίσκονται επί του σκάφους και δεν επιτρέπεται η
χρησιµοποίησή τους στις αναφερόµενες στην παράγραφο 1
αλιευτικές ζώνες, είναι στοιβαγµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
µην είναι ευχερώς δυνατή η χρησιµοποίησή τους, σύµφωνα µε
το άρθρο 20 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.»

8. Το άρθρο 21α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 21α

Κάθε κράτος µέλος καθορίζει την ηµεροµηνία κατά την οποία
τα σκάφη που φέρουν τη σηµαία του ή που είναι νηολογηµένα
στην Κοινότητα θεωρούνται ότι έφθασαν στο ανώτατο επίπεδο
αλιευτικής προσπάθειας σε µια αλιευτική ζώνη, όπως καθορίζε-
ται στον κανονισµό που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος
2 ή 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1954/2003. Από την ηµε-
ροµηνία αυτή, απαγορεύονται προσωρινά οι αλιευτικές δραστη-
ριότητες των εν λόγω σκαφών σε αυτήν την αλιευτική ζώνη. Το
µέτρο αυτό κοινοποιείται αµέσως στην Επιτροπή, η οποία
ενηµερώνει σχετικά τα άλλα κράτη µέλη.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Κατάργηση

1. Οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 685/95 και (ΕΚ) αριθ. 2027/95
καταργούνται:

α) από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού που αναφέ-
ρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 ή 3,

ή

β) από την 1η Αυγούστου 2004,

εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι προγενέστερη.

2. Οι παραποµπές στους καταργούµενους κανονισµούς νοούνται
ως παραποµπές στον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 4 Νοεµβρίου 2003.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. TREMONTI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

A

Αλιεία

Στοχευόµενα είδη Ζώνη ICES ή διαίρεση CECAF

Βενθικά είδη, εξαιρουµένων εκείνων που καλύπτονται από τον
κανονισµό (EΚ) αριθ. 2347/2002

ΙCES V, VΙ

ICES VII

ICES VIII

ICES IX

ICES X

CECAF 34.1.1

CECAF 34.1.2

CECAF 34.2.0

B

Αλιεία

Στοχευόµενα είδη Ζώνη ICES ή διαίρεση CECAF

Χτένια ΙCES V, VΙ

ICES VII

ICES VIII

ICES IX

ICES X

CECAF 34.1.1

CECAF 34.1.2

CECAF 34.2.0

Γ

Αλιεία

Στοχευόµενα είδη Ζώνη ICES ή διαίρεση CECAF

Βρώσιµος κάβουρας και καβουροµάνα ΙCES V, VΙ

ICES VII

ICES VIII

ICES IX

ICES X

CECAF 34.1.1

CECAF 34.1.2

CECAF 34.2.0
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