
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2036 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 18ης Οκτωβρίου 2018 

σχετικά με την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/86 για τη θέσπιση σχεδίου 
απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο Θάλασσα 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και 
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 
και της απόφασης 2004/585/ΕΚ (1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 6 και το άρθρο 18 παράγραφοι 1 
και 3, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 αποσκοπεί στην προοδευτική εξάλειψη των απορρίψεων στην αλιεία της ΕΕ, μέσω 
της θέσπισης υποχρέωσης εκφόρτωσης για αλιεύματα τα οποία υπόκεινται σε όρια και, στη Μεσόγειο, για αλιεύματα για 
τα οποία προβλέπονται ελάχιστα μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 (2) 
του Συμβουλίου. 

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η υποχρέωση εκφόρτωσης 
για τη βενθοπελαγική αλιεία στη Μεσόγειο Θάλασσα εφαρμόζεται το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2017 για τα 
είδη που προσδιορίζουν την αλιεία και το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2019 για όλα τα υπόλοιπα είδη. 

(3)  Προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, το άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εγκρίνει σχέδια απορρίψεων μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για περαιτέρω συνολική περίοδο τριών ετών, με 
βάση κοινές συστάσεις από τα κράτη μέλη, σε συνεννόηση με τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια. 

(4)  Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86 (3) της Επιτροπής θέσπισε ένα σχέδιο απορρίψεων για ορισμένους 
τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο Θάλασσα με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2019, κατόπιν τριών κοινών συστάσεων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή το 2016 από ορισμένα 
κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στη Μεσόγειο Θάλασσα (Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, 
Κύπρος, Μάλτα και Σλοβενία). Οι τρεις αυτές κοινές συστάσεις αφορούσαν, αντίστοιχα, τη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, 
την Αδριατική Θάλασσα και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα. 

(5)  Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86 της Επιτροπής τροποποιήθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/153 (4) της Επιτροπής κατόπιν δύο κοινών συστάσεων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή το 2016 από τα 
οικεία κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον και αφορούσαν τη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα και την 
Αδριατική Θάλασσα. 

(6)  Στις 4 Ιουνίου 2018 η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία υπέβαλαν στην Επιτροπή νέα κοινή σύσταση για ένα σχέδιο 
απορρίψεων για τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα («τη νέα κοινή σύσταση για τη 
Δυτική Μεσόγειο») κατόπιν διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της περιφερειακής ομάδας υψηλού επιπέδου Pescamed. Η κοινή 
σύσταση τροποποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2018. 

(7)  Στις 7 Ιουνίου 2018 η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Μάλτα υπέβαλαν στην Επιτροπή νέα κοινή σύσταση για ένα 
σχέδιο απορρίψεων για τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα («τη νέα κοινή 
σύσταση για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο») κατόπιν διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της περιφερειακής ομάδας υψηλού 
επιπέδου Sudestmed. Η κοινή σύσταση τροποποιήθηκε στις 28 Αυγούστου 2018. 
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(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22. 
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 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. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11). 

(3) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2016, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους 
τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα (ΕΕ L 14 της 18.1.2017, σ. 4). 

(4) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/153 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/86 για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα, 
ΕΕ L 29 της 1.2.2018, σ. 1. 



(8)  Στις 8 Ιουνίου 2018 η Κροατία, η Ιταλία και η Σλοβενία υπέβαλαν στην Επιτροπή νέα κοινή σύσταση για ένα σχέδιο 
απορρίψεων για τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στην Αδριατική Θάλασσα («τη νέα κοινή σύσταση για την 
Αδριατική Θάλασσα») κατόπιν διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της περιφερειακής ομάδας υψηλού επιπέδου Adriatica. Η 
κοινή σύσταση τροποποιήθηκε στις 29 Αυγούστου 2018. 

(9)  Οι τρεις αυτές κοινές συστάσεις αξιολογήθηκαν από την επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) 
κατά τη θερινή συνεδρίαση της ολομέλειας στις 2-6 Ιουλίου 2018 (1). 

(10)  Δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή εξέτασε τόσο την αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ 
όσο και την ανάγκη τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης την 
1η Ιανουαρίου 2019. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εξαιρέσεις απαιτούν συνεχή αλιευτική δραστηριότητα και συλλογή 
δεδομένων, ώστε να απαντηθούν οι παρατηρήσεις της ΕΤΟΕΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
χορήγηση εξαιρέσεων σε προσωρινή βάση συνιστά ρεαλιστική και συνετή προσέγγιση στη διαχείριση των αλιευμάτων, 
καθώς, διαφορετικά, θα παρεμποδιζόταν η συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ορθή και ενημερωμένη 
διαχείριση των απορρίψεων ενόψει της πλήρους έναρξης ισχύος της υποχρέωσης εκφόρτωσης. 

(11)  Η νέα κοινή σύσταση για τη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα προτείνει την παράταση της εφαρμογής των εξαιρέσεων που 
συνδέονται με τα ποσοστά επιβίωσης έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για το χτένι (Pecten jacobeus), τα κοχύλια (Venerupis spp.) και τις 
αχιβάδες (Venus spp.) που αλιεύονται με μηχανοκίνητες δράγες (HMD). Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
2017/86 εισήγαγε την εν λόγω εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης. Κατά την αξιολόγηση της νέας κοινής 
σύστασης, η ΕΤΟΕΑ επισήμανε ότι δεν είχαν παρασχεθεί επιπρόσθετα δικαιολογητικά στοιχεία. Ωστόσο, η βιβλιογραφία 
περιέχει επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν την επιβίωση των εν λόγω ειδών. Καθώς μπορούν να παρατηρηθούν 
υψηλά ποσοστά επιβίωσης και λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευτικών 
πρακτικών και του οικοσυστήματος, η Επιτροπή κρίνει ότι η εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης θα πρέπει 
να συνεχιστεί, δεδομένου ότι οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει. 

(12)  Η νέα κοινή σύσταση για τη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα προτείνει την παράταση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, της 
εφαρμογής της εξαίρεσης που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης για την καραβίδα (Nephrops norvegicus) που αλιεύεται 
με τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/153 της 
Επιτροπής εισήγαγε την εν λόγω εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης. Αρχικά, η νέα κοινή σύσταση 
πρότεινε η εν λόγω εξαίρεση να μην ισχύει για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, οι οποίοι θα αποτελέσουν 
αντικείμενο νέας de minimis εξαίρεσης. Η ΕΤΟΕΑ έκρινε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν de 
minimis εξαίρεση κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και δεν διατύπωσε περαιτέρω παρατηρήσεις. Εντούτοις, 
υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν την επιβίωση των εν λόγω ειδών στη συγκεκριμένη και σε άλλες 
περιοχές. Καθώς μπορούν να παρατηρηθούν υψηλά ποσοστά επιβίωσης και λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών 
των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευτικών πρακτικών και του οικοσυστήματος, η Επιτροπή κρίνει ότι η εξαίρεση που 
συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης και εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους θα πρέπει, συνεπώς, να συνεχιστεί. 

(13)  Η νέα κοινή σύσταση για την Αδριατική Θάλασσα προτείνει την επέκταση της εξαίρεσης που συνδέεται με τα ποσοστά 
επιβίωσης για τη γλώσσα (Solea solea) που αλιεύεται με δοκότρατα (TBB). Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
2017/86 της Επιτροπής εισήγαγε την εν λόγω εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης. Η ΕΤΟΕΑ δεν 
αξιολόγησε το νέο αυτό αίτημα. Ωστόσο, σε εξέλιξη βρίσκεται ad-hoc μελέτη για τα ποσοστά επιβίωσης του είδους στη 
γεωγραφική υποπεριοχή 17 στην Αδριατική Θάλασσα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξαίρεση θα πρέπει να 
συνεχιστεί για ένα έτος μόνο. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν τα συναφή δεδομένα έως την 
1η Μαΐου 2019, ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω αξιολόγηση από την ΕΤΟΕΑ. 

(14)  Οι τρεις νέες συστάσεις προτείνουν την εφαρμογή της εξαίρεσης που συνδέεται με το ποσοστό επιβίωσης για την 
καραβίδα (Nephrops norvegicus) που αλιεύεται με κιούρτους και ιχθυοπαγίδες (FPO, FIX) στη Δυτική Μεσόγειο 
Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα. Η ΕΤΟΕΑ έκρινε ότι δεν είχαν 
παρασχεθεί ειδικές πληροφορίες που να τεκμηριώνουν την εν λόγω εξαίρεση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
εξαίρεση θα πρέπει να εισαχθεί για ένα έτος μόνο. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν επιπρόσθετα 
συναφή δεδομένα έως την 1η Μαΐου 2019, ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω αξιολόγηση από την ΕΤΟΕΑ. 

(15)  Οι τρεις νέες συστάσεις προτείνουν την εφαρμογή της εξαίρεσης που συνδέεται με το ποσοστό επιβίωσης για τον 
κεφαλά (Pagellus bogaraveo) που αλιεύεται με άγκιστρα και παραγάδια (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) στη Δυτική 
Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα. Η ΕΤΟΕΑ έκρινε ότι θα 
έπρεπε να υποβληθούν περαιτέρω στοιχεία που να τεκμηριώνουν πλήρως την προτεινόμενη εξαίρεση. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι η εξαίρεση θα πρέπει να εισαχθεί για ένα έτος μόνο. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παράσχουν επιπρόσθετα συναφή δεδομένα έως την 1η Μαΐου 2019, ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω αξιολόγηση από 
την ΕΤΟΕΑ. 
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(1) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf 

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf


(16)  Οι τρεις νέες συστάσεις προτείνουν την εφαρμογή της εξαίρεσης που συνδέεται με το ποσοστό επιβίωσης για τον αστακό 
(Homarus gammarus) και την καραβίδα (Palinuridae) που αλιεύονται με δίχτυα (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, 
GEN) και κιούρτους και ιχθυοπαγίδες (FPO, FIX) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη 
Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα. Η ΕΤΟΕΑ έκρινε ότι η μελέτη σχετικά με την επιβίωση της καραβίδας που 
υπέβαλαν τα κράτη μέλη είναι μια εύλογα εμπεριστατωμένη μελέτη, η οποία παρουσιάζει μακροπρόθεσμα ποσοστά 
επιβίωσης, επισημαίνει όμως ότι το μέγεθος του δείγματος ήταν πολύ μικρό. Θα πρέπει να υποβληθούν περαιτέρω 
επιστημονικά στοιχεία τόσο για την καραβίδα όσο και για τον αστακό. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξαίρεση 
θα πρέπει να εισαχθεί για ένα έτος μόνο. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν επιπρόσθετα συναφή 
δεδομένα έως την 1η Μαΐου 2019, ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω αξιολόγηση από την ΕΤΟΕΑ. 

(17)  Οι νέες κοινές συστάσεις για την Αδριατική Θάλασσα και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα προτείνουν την 
εφαρμογή της εξαίρεσης που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης για την καραβίδα (Nephrops norvegicus) που αλιεύεται 
με τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο Θάλασσα. Αρχικά, η νέα κοινή σύσταση πρότεινε η εν λόγω εξαίρεση να μην ισχύει για τους μήνες Ιούλιο, 
Αύγουστο και Σεπτέμβριο, οι οποίοι θα αποτελέσουν αντικείμενο νέας de minimis εξαίρεσης. Η ΕΤΟΕΑ έκρινε ότι δεν 
υπήρχαν στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν de minimis εξαίρεση κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και δεν 
διατύπωσε περαιτέρω παρατηρήσεις. Εντούτοις, υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν την επιβίωση των εν 
λόγω ειδών σε άλλες περιοχές. Δεδομένου ότι μπορεί να παρατηρηθούν υψηλά ποσοστά επιβίωσης και λαμβανομένων 
υπόψη των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευτικών πρακτικών και του οικοσυστήματος, η Επιτροπή 
κρίνει ότι θα πρέπει, συνεπώς, να εισαχθεί η εξαίρεση που συνδέεται με τα ποσοστά επιβίωσης και εφαρμόζεται καθ' όλη 
τη διάρκεια του έτους. 

(18)  Οι τρεις νέες κοινές συστάσεις προτείνουν, επιπλέον, την επέκταση της εφαρμογής της de minimis εξαίρεσης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, με ανώτατο όριο για τον 
μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι (Mullus spp.) το 6 % για το 2019 
και το 2020 και το 5 % για το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν 
τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT και TX), και το 1 % για το 2019, το 2020 και το 2021 των 
ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα (GNS, GN, 
GND, GNC, GTN, GTR, GEN), στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο Θάλασσα. Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86 της Επιτροπής εισήγαγε μια de minimis εξαίρεση 
για τα συγκεκριμένα είδη. Βάσει των επιστημονικών στοιχείων που παρασχέθηκαν επ' ευκαιρία στην κοινή σύσταση και 
επανεξετάστηκαν από την ΕΤΟΕΑ και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, τον υψηλό 
αριθμό ειδών στις αλιευτικές δραστηριότητες, τις αλιευτικές πρακτικές και τις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου Θάλασσας 
(π.χ. κυριαρχία της αλιείας μικρής κλίμακας), η Επιτροπή θεώρησε ότι είναι σκόπιμο να θεσπίσει τέτοιες de minimis 
εξαιρέσεις προκειμένου να αποφευχθεί το δυσανάλογο κόστος της διαχείρισης ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Η ΕΤΟΕΑ δεν 
αξιολόγησε τη νέα σύσταση όσον αφορά τις τράτες βυθού. Κατά την αξιολόγηση της νέας κοινή σύστασης, η ΕΤΟΕΑ 
επισήμανε ότι οι πληροφορίες που είχαν παράσχει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν είναι αρκούντως πλήρεις. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει, η Επιτροπή κρίνει ότι η de minimis εξαίρεση θα πρέπει να συνεχιστεί με 
τα προαναφερόμενα επίπεδα ποσοστών. 

(19)  Η νέα κοινή σύσταση για την Αδριατική Θάλασσα προτείνει την επέκταση της εφαρμογής de minimis εξαίρεσης με 
ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι (Mullus spp.) 
το 1 % για το 2019, το 2020 και το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που 
χρησιμοποιούν δοκότρατα (TBB), και για τη γλώσσα (Solea solea) το 3 % για το 2019, το 2020 και το 2021 των 
ολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, 
TBS, TB, OT, PT και TX) στην Αδριατική Θάλασσα. Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86 της Επιτροπής 
εισήγαγε μια de minimis εξαίρεση για τα συγκεκριμένα είδη. Βάσει των επιστημονικών στοιχείων που παρασχέθηκαν επ' 
ευκαιρία στην κοινή σύσταση και επανεξετάστηκαν από την ΕΤΟΕΑ και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των 
αλιευτικών εργαλείων, τον υψηλό αριθμό των ειδών στις αλιευτικές δραστηριότητες, τις αλιευτικές πρακτικές και τις 
ιδιαιτερότητες της Μεσογείου Θάλασσας (π.χ. κυριαρχία της αλιείας μικρής κλίμακας), η Επιτροπή θεώρησε ότι είναι 
σκόπιμο να θεσπίσει de minimis εξαιρέσεις (με ανώτατο όριο το 1 % για τον μπακαλιάρο μερλούκιο και το 3 % για την 
κουτσομούρα/το μπαρμπούνι) προκειμένου να αποφευχθεί το δυσανάλογο κόστος της διαχείρισης ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων. Κατά την αξιολόγηση της νέας κοινής σύστασης, η ΕΤΟΕΑ επεσήμανε ότι δεν είχαν παρασχεθεί 
συγκεκριμένες πληροφορίες οι οποίες να τεκμηριώνουν μεγάλη αύξηση των επιπέδων ποσοστών που εφαρμόζονται. 
Δεδομένου ότι οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει αναφορικά με την εφαρμογή του τρέχοντος επιπέδου ποσοστών, η 
Επιτροπή κρίνει ότι η de minimis εξαίρεση θα πρέπει να συνεχιστεί με τα προαναφερόμενα επίπεδα ποσοστών. 

(20)  Η νέα κοινή σύσταση για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα προτείνει την επέκταση της εφαρμογής της εξαίρεσης 
de minimis με ανώτατο όριο για την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris) το 6 % για το 2019 και 
το 2020 και το 5 % για το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους από σκάφη που χρησιμοποιούν 
τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT και TX) στη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα. Ο κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86 της Επιτροπής εισήγαγε μια de minimis εξαίρεση για το συγκεκριμένο είδος. 
Βάσει των επιστημονικών στοιχείων που παρασχέθηκαν επ' ευκαιρία στην κοινή σύσταση και επανεξετάστηκαν από την 
ΕΤΟΕΑ και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, τον υψηλό αριθμό ειδών στις αλιευτικές 
δραστηριότητες, τις αλιευτικές πρακτικές και τις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου Θάλασσας (π.χ. κυριαρχία της αλιείας 
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μικρής κλίμακας), η Επιτροπή θεώρησε ότι είναι σκόπιμο να θεσπίσει την εν λόγω de minimis εξαίρεση προκειμένου να 
αποφευχθεί το δυσανάλογο κόστος της διαχείρισης ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Η ΕΤΟΕΑ δεν αξιολόγησε τη νέα 
σύσταση. Δεδομένου ότι οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει, η Επιτροπή κρίνει ότι η εν λόγω de minimis εξαίρεση θα 
πρέπει να συνεχιστεί με τα προαναφερόμενα επίπεδα ποσοστών. 

(21)  Οι νέες κοινές συστάσεις για τη Δυτική Μεσόγειο προτείνουν την de minimis εξαίρεση με ανώτατο όριο για το λαβράκι 
(Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), 
τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη 
μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το λυθρίνι 
(Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion americanus), τη γλώσσα (Solea solea), την τσιπούρα 
(Sparus aurata) και την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris) το 5 % για το 2019 των ολικών 
ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, 
OT, PT, TX)· το 3 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών, εκτός από την κόκκινη γαρίδα 
βαθέων υδάτων, από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, 
GEN)· και το 1 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών, εκτός από τον κεφαλά και την 
κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων, από σκάφη που χρησιμοποιούν άγκιστρα και παραγάδια (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, 
LTL, LX). 

(22)  Οι νέες κοινές συστάσεις για την Αδριατική Θάλασσα προτείνουν την de minimis εξαίρεση με ανώτατο όριο για το 
λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus puntazzo), τον σαργό (Diplodus 
sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus 
spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το 
λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion americanus), την τσιπούρα (Sparus aurata) 
και την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris) το 5 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων 
των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)· το 3 % 
για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών, εκτός από την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων αλλά 
περιλαμβανομένης της γλώσσας, από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα·(GNS, GN, GND, GNC, 
GTN, GTR, GEN)· και το 1 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών, εκτός από τον κεφαλά 
και την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων αλλά περιλαμβανομένης της γλώσσας, από σκάφη που χρησιμοποιούν άγκιστρα 
και παραγάδια (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). 

(23)  Οι νέες κοινές συστάσεις για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα προτείνουν την de minimis εξαίρεση με ανώτατο 
όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus puntazzo), τον σαργό 
(Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη σφυρίδα/τον ροφό 
(Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον κεφαλά (Pagellus 
bogaraveo), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion americanus), τη γλώσσα 
(Solea solea) και την τσιπούρα (Sparus aurata) το 5 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών 
από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)· το 3 % για το 2019 των 
ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα·(GNS, GN, 
GND, GNC, GTN, GTR, GEN)· και το 1 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών, εκτός από 
τον κεφαλά, από σκάφη που χρησιμοποιούν άγκιστρα και παραγάδια (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). 

(24)  Τέλος, οι τρεις κοινές συστάσεις προτείνουν την εφαρμογή de minimis εξαίρεσης με ανώτατο όριο για το γαύρο 
(Engraulis encrasicolus), τη σαρδέλα (Sardina pilchardus), το σκουμπρί (Scomber spp.) και το σαφρίδι (Trachurus spp.) το 
5 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού 
(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX), στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη 
Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα. 

(25)  Η ΕΤΟΕΑ επεσήμανε ότι οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις (21), (22) και (23) καλύπτουν ένα 
ευρύ σύνολο ειδών με μεγάλο εύρος ποσοστών απορρίψεων και ότι δεν έχουν παρασχεθεί συγκεκριμένες πληροφορίες 
για την πλήρη τεκμηρίωση των εξαιρέσεων. Ωστόσο, η Επιτροπή τονίζει ότι οι εν λόγω εξαιρέσεις έχουν εφαρμογή σε 
ομάδες ειδών που καλύπτουν τα υπόλοιπα είδη για τα οποία προβλέπονται ελάχιστα μεγέθη όπως ορίζεται στο 
παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και που, επί του παρόντος, δεν υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων· 
συνεπώς, το άρθρο 15 παράγραφοι 8 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν εφαρμόζεται. Επιπροσθέτως, τα 
εν λόγω είδη αλιεύονται ταυτόχρονα, σε ποσότητες που παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, πράγμα που δυσχεραίνει 
μια προσέγγιση μεμονωμένων αποθεμάτων. Επιπλέον, τα εν λόγω είδη αλιεύονται από σκάφη αλιείας μικρής κλίμακας 
και εκφορτώνονται σε πολλά διαφορετικά σημεία εκφόρτωσης, με διάσπαρτη γεωγραφική κατανομή κατά μήκος της 
ακτής· συνεπώς, κατά το πρώτο έτος της πλήρους εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
να προκληθεί δυσανάλογο κόστος από τη διαχείριση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
οι εξαιρέσεις είναι, καταρχήν, κάτω από τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν 
λόγω de minimis εξαιρέσεις θα πρέπει να εισαχθούν για ένα μόνο έτος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τα 
σχετικά στοιχεία έως την 1η Μαΐου 2019, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα αφενός στην ΕΤΟΕΑ να αξιολογήσει 
πλήρως τις αιτιολογήσεις των εξαιρέσεων και αφετέρου στην Επιτροπή να διενεργήσει επανεξέταση. 
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(26) Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν την υποχρέωση να αυξήσουν την επιλεκτι
κότητα των αλιευτικών εργαλείων σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τρεχόντων ερευνητικών προγραμμάτων, με στόχο τη 
μείωση και τον περιορισμό των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και, ιδίως, αλιευμάτων κάτω από το ελάχιστο μέγεθος 
αναφοράς διατήρησης. 

(27)  Επίσης, η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με την κοινή σύσταση για τη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση τράτας με σάκο και/ή επέκταση T90 με μέγεθος ματιών 50mm και τη 
συνέχιση δοκιμών απαγόρευσης σε πραγματικό χρόνο. 

(28)  Τα μέτρα που προτείνονται στις κοινές συστάσεις συνάδουν με το άρθρο 15 παράγραφος 4, το άρθρο 15 
παράγραφος 5 στοιχείο γ) και το άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και, συνεπώς, 
μπορούν να συμπεριληφθούν στο σχέδιο απορρίψεων που θεσπίζει ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86. 

(29)  Οι de minimis εξαιρέσεις για τα μικρά πελαγικά είδη στην αλιεία των εν λόγω ειδών ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/161 της Επιτροπής (1). Αντιθέτως, οι de minimis εξαιρέσεις για παρεμπίπτοντα αλιεύματα μικρών 
πελαγικών ειδών στην αλιεία βενθοπελαγικών ειδών θα πρέπει να περιληφθούν στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 
2017/86. 

(30)  Ως εκ τούτου, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86 της Επιτροπής θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(31)  Επειδή τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός έχουν άμεσο αντίκτυπο στον προγραμματισμό της αλιευτικής 
περιόδου των σκαφών της Ένωσης και στις συναφείς οικονομικές δραστηριότητες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του. Θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2019, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/86 τροποποιείται ως εξής:  

1) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 3 

Εξαίρεση που συνδέεται με το ποσοστό επιβίωσης 

1. Η εξαίρεση από την υποχρέωση εκφόρτωσης δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013 για είδη τα οποία, σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία, εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης εφαρμόζεται 
για τα εξής είδη: 

α)  γλώσσα (Solea solea) που αλιεύεται με δοκότρατα (TBB) (*) στην Αδριατική Θάλασσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019· 

β)  χτένι (Pecten jacobeus) που αλιεύεται με μηχανοκίνητες δράγες (HMD) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα· 

γ)  κοχύλια (Venerupis spp.) που αλιεύονται με μηχανοκίνητες δράγες (HMD) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα· 

δ)  αχιβάδες (Venus spp.) που αλιεύονται με μηχανοκίνητες δράγες (HMD) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα· 

ε)  καραβίδα (Nephrops norvegicus) που αλιεύεται με κάθε είδους τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, 
TX) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα· 

στ)  καραβίδα (Nephrops norvegicus) που αλιεύεται με κιούρτους και ιχθυοπαγίδες (FPO, FIX) στη Δυτική Μεσόγειο 
Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019· 

ζ)  κεφαλάς (Pagellus bogaraveo) που αλιεύεται με άγκιστρα και παραγάδια (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) στη Δυτική 
Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2019· 

η)  αστακός (Homarus gammarus) που αλιεύεται με δίχτυα (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) και κιούρτους και 
ιχθυοπαγίδες (FPO, FIX) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο 
Θάλασσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019· 

θ)  καραβίδα (Palinuridae) που αλιεύεται με δίχτυα (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) και κιούρτους και 
ιχθυοπαγίδες (FPO, FIX) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο 
Θάλασσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. 
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(1) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/161 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2017, για τη θέσπιση de minimis εξαίρεσης από την 
υποχρέωση εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους αλιείας μικρών πελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα (ΕΕ L 30 της 2.2.2018, σ. 1). 



2. Γλώσσα (Solea solea), χτένι (Pecten jacobeus), κοχύλια (Venerupis spp.), αχιβάδες (Venus spp.), καραβίδα (Nephrops 
norvegicus), κεφαλάς (Pagellus bogaraveo), αστακός (Homarus gammarus) και καραβίδες (Palinuridae) που αλιεύονται υπό τις 
συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποδεσμεύονται αμέσως στην περιοχή όπου αλιεύθηκαν. 

3. Έως την 1η Μαΐου 2019 τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στην αλιεία στη Μεσόγειο 
Θάλασσα υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόσθετα δεδομένα για τις απορρίψεις πέραν εκείνων που προβλέπονται στις κοινές 
συστάσεις του Ιουνίου του 2018, όπως τροποποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2018, καθώς και άλλα σχετικά επιστημονικά 
στοιχεία που δικαιολογούν την εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), στ), ζ), η) και θ). Η επιστημονική, 
τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) αξιολογεί τα εν λόγω δεδομένα και επιστημονικά στοιχεία έως τον Ιούλιο 
του 2019 το αργότερο.  

(*) Οι κωδικοί αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό παραπέμπουν στους κωδικούς του 
παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης 
κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΕΕ L 122 της 30.4.2011, σ. 1). Για τα σκάφη των οποίων το ολικό μήκος είναι μικρότερο από 10 μέτρα, οι κωδικοί 
αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό παραπέμπουν στους κωδικούς ταξινόμησης 
αλιευτικών εργαλείων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).».  

2) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 4 

De minimis εξαίρεση 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, μπορούν να απορρίπτονται 
οι ακόλουθες ποσότητες ειδών σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013: 

α)  στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (σημείο 1 του παραρτήματος): 

i)  με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι (Mullus 
spp.) το 6 % για το 2019 και το 2020 και το 5 % για το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών 
από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού· 

ii)  με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι (Mullus 
spp.) το 1 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και 
μανωμένα δίχτυα· 

iii)  με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus 
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη 
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον 
κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion 
americanus), τη γλώσσα (Solea solea), την τσιπούρα (Sparus aurata) και την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων 
(Parapenaeus longirostris) το 5 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που 
χρησιμοποιούν τράτες βυθού· 

iv)  με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus 
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη 
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον 
κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion 
americanus), τη γλώσσα (Solea solea), και την τσιπούρα (Sparus aurata) το 3 % για το 2019 των ολικών ετήσιων 
αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα· 

v)  με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus 
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη 
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον 
κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion 
americanus), τη γλώσσα (Solea solea) και την τσιπούρα (Sparus aurata) το 1 % για το 2019 των ολικών ετήσιων 
αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν άγκιστρα και παραγάδια· 

vi)  με ανώτατο όριο για τον γαύρο (Engraulis encrasicolus), τη σαρδέλα (Sardina pilchardus), το σκουμπρί (Scomber spp.) 
και το σαφρίδι (Trachurus spp.) το 5 % για το 2019 των ολικών ετήσιων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των εν λόγω 
ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού. 

β)  στην Αδριατική Θάλασσα (σημείο 2 του παραρτήματος): 

i)  με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι 
(Mullus spp.) το 6 % για το 2019 και το 2020 και το 5 % για το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν 
λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού· 

ii)  με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι 
(Mullus spp.) το 1 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια 
και μανωμένα δίχτυα· 
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iii)  με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι 
(Mullus spp.) το 1 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατα 
(TBB)· 

iv)  με ανώτατο όριο για τη γλώσσα (Solea solea) το 3 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους από 
σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού· 

v)  με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus 
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη 
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον 
κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion 
americanus), την τσιπούρα (Sparus aurata) και την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris) το 5 % 
για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού· 

vi)  με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus 
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη 
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον 
κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion 
americanus), τη γλώσσα (Solea solea) και την τσιπούρα (Sparus aurata) το 3 % για το 2019 των ολικών ετήσιων 
αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα· 

vii)  με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus 
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη 
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), το 
λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion americanus), τη γλώσσα (Solea solea) 
και την τσιπούρα (Sparus aurata) το 1 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από 
σκάφη που χρησιμοποιούν άγκιστρα και παραγάδια· 

viii)  με ανώτατο όριο για τον γαύρο (Engraulis encrasicolus), τη σαρδέλα (Sardina pilchardus), το σκουμπρί (Scomber 
spp.) και το σαφρίδι (Trachurus spp.) το 5 % για το 2019 των ολικών ετήσιων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των εν 
λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού. 

γ)  στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα (σημείο 3 του παραρτήματος): 

i)  με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι 
(Mullus spp.) το 6 % για το 2019 και το 2020 και το 5 % για το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν 
λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού· 

ii)  με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (Merluccius merluccius) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι 
(Mullus spp.) το 1 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια 
και μανωμένα δίχτυα· 

iii)  με ανώτατο όριο για την κόκκινη γαρίδα (Parapenaeus longirostris) το 6 % για το 2019 και το 2020 και το 5 % για 
το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού· 

iv)  με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus 
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη 
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον 
κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion 
americanus), τη γλώσσα (Solea solea) και την τσιπούρα (Sparus aurata) το 5 % για το 2019 των ολικών ετήσιων 
αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού· 

v)  με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus 
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη 
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), τον 
κεφαλά (Pagellus bogaraveo), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion 
americanus), τη γλώσσα (Solea solea), και την τσιπούρα (Sparus aurata) το 3 % για το 2019 των ολικών ετήσιων 
αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα· 

vi)  με ανώτατο όριο για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τον σπάρο (Diplodus annularis), την ούγαινα (Diplodus 
puntazzo), τον σαργό (Diplodus sargus), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (Diplodus vulgaris), τη 
σφυρίδα/τον ροφό (Epinephelus spp.), τη μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), το μουσμούλι (Pagellus acarne), το 
λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το φαγγρί (Pagrus pagrus), τον βλάχο (Polyprion americanus), τη γλώσσα (Solea solea) 
και την τσιπούρα (Sparus aurata) το 1 % για το 2019 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από 
σκάφη που χρησιμοποιούν άγκιστρα και παραγάδια· 

vii)  με ανώτατο όριο για τον γαύρο (Engraulis encrasicolus), τη σαρδέλα (Sardina pilchardus), το σκουμπρί (Scomber spp.) 
και το σαφρίδι (Trachurus spp.) το 5 % για το 2019 των ολικών ετήσιων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των εν λόγω 
ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού. 
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2. Έως την 1η Μαΐου 2019 τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στην αλιεία στη Μεσόγειο 
Θάλασσα υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόσθετα δεδομένα για τις απορρίψεις πέραν εκείνων που προβλέπονται στις κοινές 
συστάσεις του Ιουνίου του 2018, όπως τροποποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2018, καθώς και άλλα σχετικά επιστημονικά 
στοιχεία που δικαιολογούν την εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημεία iii) έως vi), στ), στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) σημείο v) και στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) σημεία iv) έως vii). Η ΕΤΟΕΑ αξιολογεί τα εν λόγω 
δεδομένα και επιστημονικά στοιχεία έως τον Ιούλιο του 2019 το αργότερο.».  

3) Στο άρθρο 6, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.».  

4) Το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019. 

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

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2018. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

1. Δυτική Μεσόγειος Θάλασσα 

Αλιεία 
Κωδικός 

αλιευτικού 
εργαλείου 

Περιγραφή αλιευτικού 
εργαλείου Υποχρέωση εκφόρτωσης 

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius) 
Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (Mullus spp.) 
Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX 
Καραβίδα (Nephrops norvegicus) 
Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longi
rostris) 
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) 
Σπάρος (Diplodus annularis) 
Ούγαινα (Diplodus puntazzo) 
Σαργός (Diplodus sargus) 
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris) 
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.) 
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus) 
Μουσμούλι (Pagellus acarne) 
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo) 
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus) 
Φαγγρί (Pagrus pagrus) 
Βλάχος (Polyprion americanus) 
Γλώσσα (Solea vulgaris) 
Τσιπούρα (Sparus aurata) 
Παρεμπίπτοντα αλιεύματα: 
Γαύρος (Engraulis encrasicolus) 
Σαρδέλα (Sardina pilchardus) 
Σκουμπρί (Scomber spp.) 
Σαυρίδι (Trachurus spp.) 

OTB, OTT, 
PTB, TBN, 
TBS, TB, 
OT, PT, TX 

Όλες οι τράτες 
βυθού 

Όλα τα αλιεύματα 
υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης 

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius) 
Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (Mullus spp.) 
Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX 
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) 
Σπάρος (Diplodus annularis) 
Ούγαινα (Diplodus puntazzo) 
Σαργός (Diplodus sargus) 
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris) 
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.) 
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus) 
Μουσμούλι (Pagellus acarne) 
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo) 
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus) 
Φαγγρί (Pagrus pagrus) 
Βλάχος (Polyprion americanus) 
Γλώσσα (Solea vulgaris) 
Τσιπούρα (Sparus aurata) 

LL, LLS, 
LLD, LX, 
LTL, LHP, 
LHM 

Όλα τα παραγάδια Όλα τα αλιεύματα 
υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης 

21.12.2018 L 327/35 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



Αλιεία 
Κωδικός 

αλιευτικού 
εργαλείου 

Περιγραφή αλιευτικού 
εργαλείου Υποχρέωση εκφόρτωσης 

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius) 
Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (Mullus spp.) 
Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX 
Αστακός (Homarus gammarus) 
Καραβίδα (Palinuridae) 
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) 
Σπάρος (Diplodus annularis) 
Ούγαινα (Diplodus puntazzo) 
Σαργός (Diplodus sargus) 
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris) 
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.) 
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus) 
Μουσμούλι (Pagellus acarne) 
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo) 
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus) 
Φαγγρί (Pagrus pagrus) 
Βλάχος (Polyprion americanus) 
Γλώσσα (Solea vulgaris) 
Τσιπούρα (Sparus aurata) 

GNS, GN, 
GND, GNC, 
GTN, GTR, 
GEN 

Όλα τα μανωμένα 
δίχτυα και τα 
απλάδια δίχτυα 

Όλα τα αλιεύματα 
υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης 

Χτένι (Pecten jacobaeus) 
Κοχύλια (Venerupis spp.) 
Αχιβάδες (Venus spp.) 

HMD Όλες οι 
μηχανοκίνητες 
δράγες 

Όλα τα αλιεύματα 
υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης 

Καραβίδα (Nephrops norvegicus) 
Αστακός (Homarus gammarus) 
Καραβίδα (Palinuridae) 

FPO, FIX Όλοι οι κιούρτοι 
και οι ιχθυοπαγίδες 

Όλα τα αλιεύματα 
υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης   

2. Αδριατική Θάλασσα 

Αλιεία 
Κωδικός 

αλιευτικού 
εργαλείου 

Περιγραφή αλιευτικού 
εργαλείου Υποχρέωση εκφόρτωσης 

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius) 
Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (Mullus spp.) 
Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX 
Καραβίδα (Nephrops norvegicus) 
Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longi
rostris) 
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) 
Σπάρος (Diplodus annularis) 
Ούγαινα (Diplodus puntazzo) 
Σαργός (Diplodus sargus), 
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris) 
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.) 
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus)  

OTB, OTT, 
PTB, TBN, 
TBS, TB, 
OT, PT, TX 

Όλες οι τράτες 
βυθού 

Όλα τα αλιεύματα 
υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης 
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Αλιεία 
Κωδικός 

αλιευτικού 
εργαλείου 

Περιγραφή αλιευτικού 
εργαλείου Υποχρέωση εκφόρτωσης 

Μουσμούλι (Pagellus acarne), 
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo), 
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus) 
Φαγγρί (Pagrus pagrus) 
Βλάχος (Polyprion americanus) 
Γλώσσα (Solea vulgaris) 
Τσιπούρα (Sparus aurata) 
Παρεμπίπτοντα αλιεύματα: 
Γαύρος (Engraulis encrasicolus) 
Σαρδέλα (Sardina pilchardus) 
Σκουμπρί (Scomber spp.) 
Σαυρίδι (Trachurus spp.) 

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius) 
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) 
Σπάρος (Diplodus annularis) 
Ούγαινα (Diplodus puntazzo) 
Σαργός (Diplodus sargus), 
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris) 
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.) 
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus) 
Μουσμούλι (Pagellus acarne), 
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo), 
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus) 
Φαγγρί (Pagrus pagrus) 
Βλάχος (Polyprion americanus) 
Γλώσσα (Solea vulgaris) 
Τσιπούρα (Sparus aurata) 

LL, LLS, 
LLD, LX, 
LTL, LHP, 
LHM 

Όλα τα παραγάδια Όλα τα αλιεύματα 
υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης 

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius) 
Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (Mullus spp.) 
Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX 
Γλώσσα (Solea vulgaris) 
Αστακός (Homarus gammarus) 
Καραβίδα (Palinuridae) 
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) 
Σπάρος (Diplodus annularis), Ούγαινα (Diplodus pu
ntazzo), Σαργός (Diplodus sargus), 
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris) 
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.) 
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus) 
Μουσμούλι (Pagellus acarne), 
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo), 
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus), Φαγκρί (Pagrus pagrus)  

GNS, GN, 
GND, GNC, 
GTN, GTR, 
GEN 

Όλα τα μανωμένα 
δίχτυα και τα 
απλάδια δίχτυα 

Όλα τα αλιεύματα 
υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης 
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Αλιεία 
Κωδικός 

αλιευτικού 
εργαλείου 

Περιγραφή αλιευτικού 
εργαλείου Υποχρέωση εκφόρτωσης 

Βλάχος (Polyprion americanus) 
Γλώσσα (Solea vulgaris) 
Τσιπούρα (Sparus aurata) 

Χτένι (Pecten jacobaeus) 
Κοχύλια (Venerupis spp.) 
Αχιβάδες (Venus spp.) 

HMD Όλες οι 
μηχανοκίνητες 
δράγες 

Όλα τα αλιεύματα 
υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης 

Καραβίδα (Nephrops norvegicus) 
Αστακός (Homarus gammarus) 
Καραβίδα (Palinuridae) 
Μουσμούλι (Pagellus acarne), 
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo), 
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus), Φαγκρί (Pagrus pagrus) 
Σπάρος (Diplodus annularis), Ούγαινα (Diplodus pu
ntazzo), Σαργός (Diplodus sargus), 
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris) 

FPO, FIX, 
FYK 

Όλοι οι κιούρτοι 
και οι ιχθυοπαγίδες, 
βολκοί 

Όλα τα αλιεύματα 
υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης   

3. Νοτιοανατολική Μεσόγειος Θάλασσα 

Αλιεία 
Κωδικός 

αλιευτικού 
εργαλείου 

Περιγραφή αλιευτικού 
εργαλείου Υποχρέωση εκφόρτωσης 

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius) 
Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (Mullus spp.) 
Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX 
Καραβίδα (Nephrops norvegicus) 
Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longi
rostris) 
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) 
Σπάρος (Diplodus annularis) 
Ούγαινα (Diplodus puntazzo) 
Σαργός (Diplodus sargus) 
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris) 
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.) 
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus) 
Μουσμούλι (Pagellus acarne), 
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo), 
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus) 
Φαγγρί (Pagrus pagrus) 
Βλάχος (Polyprion americanus) 
Γλώσσα (Solea vulgaris) 
Τσιπούρα (Sparus aurata) 
Παρεμπίπτοντα αλιεύματα: 
Γαύρος (Engraulis encrasicolus) 
Σαρδέλα (Sardina pilchardus) 
Σκουμπρί (Scomber spp.) 
Σαυρίδι (Trachurus spp.) 

OTB, OTT, 
PTB, TBN, 
TBS, TB, 
OT, PT, TX 

Όλες οι τράτες 
βυθού 

Όλα τα αλιεύματα 
υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης 
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Αλιεία 
Κωδικός 

αλιευτικού 
εργαλείου 

Περιγραφή αλιευτικού 
εργαλείου Υποχρέωση εκφόρτωσης 

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius) 
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) 
Σπάρος (Diplodus annularis), Ούγαινα (Diplodus pu
ntazzo) 
Σαργός (Diplodus sargus), 
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris) 
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.) 
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus) 
Μουσμούλι (Pagellus acarne), 
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo), 
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus) 
Φαγγρί (Pagrus pagrus) 
Βλάχος (Polyprion americanus) 
Γλώσσα (Solea vulgaris) 
Τσιπούρα (Sparus aurata) 

LL, LLS, 
LLD, LX, 
LTL, LHP, 
LHM 

Όλα τα παραγάδια Όλα τα αλιεύματα 
υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης 

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius) 
Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (Mullus spp.) 
Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX 
Γλώσσα (Solea vulgaris) 
Αστακός (Homarus gammarus) 
Καραβίδα (Palinuridae) 
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) 
Σπάρος (Diplodus annularis) 
Ούγαινα (Diplodus puntazzo) 
Σαργός (Diplodus sargus), 
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris) 
Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp.) 
Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus) 
Μουσμούλι (Pagellus acarne), 
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo), 
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus) 
Φαγγρί (Pagrus pagrus) 
Βλάχος (Polyprion americanus) 
Γλώσσα (Solea vulgaris) 
Τσιπούρα (Sparus aurata) 

GNS, GN, 
GND, GNC, 
GTN, GTR, 
GEN 

Όλα τα μανωμένα 
δίχτυα και τα 
απλάδια δίχτυα 

Όλα τα αλιεύματα 
υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης 

Καραβίδα (Nephrops norvegicus) 
Αστακός (Homarus gammarus) 
Καραβίδα (Palinuridae) 
Μουσμούλι (Pagellus acarne), 
Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo), 
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus) 
Φαγγρί (Pagrus pagrus)  

FPO, FIX, 
FYK 

Όλοι οι κιούρτοι 
και οι ιχθυοπαγίδες, 
βολκοί 

Όλα τα αλιεύματα 
υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης 
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Αλιεία 
Κωδικός 

αλιευτικού 
εργαλείου 

Περιγραφή αλιευτικού 
εργαλείου Υποχρέωση εκφόρτωσης 

Σπάρος (Diplodus annularis) 
Ούγαινα (Diplodus puntazzo) 
Σαργός (Diplodus sargus), 
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχα
τζής (Diplodus vulgaris)   
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