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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1086/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Νοεμβρίου 2008
περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1438/2003 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για την
κοινοτική πολιτική που αφορά το στόλο όπως ορίζεται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2371/2002 του Συμβουλίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2006, οι Κάτω Χώρες ενημέρωσαν την
Επιτροπή ότι σειρά σκαφών, η αλιευτική ικανότητα των
οποίων περιλαμβάνεται σήμερα στο επίπεδο αναφοράς για
το εν λόγω κράτος μέλος, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
για υδατοκαλλιέργεια και ζήτησαν από την Επιτροπή να
μειώσει το επίπεδο αναφοράς για τη συνολική αλιευτική
ικανότητα των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν
ολλανδική σημαία κατά 15 540 GT και 39 258 kW.

(5)

Το σημερινό επίπεδο αναφοράς για τον ιρλανδικό στόλο δεν
περιλαμβάνει μέρος των σκαφών μικρής κλίμακας που στο
χεύουν κυρίως είδη, η αλίευση των οποίων δεν υπόκειται σε
ποσοστώσεις. Μολονότι η αλιευτική ικανότητα αυτών των
σκαφών είχε περιληφθεί στους στόχους του ΠΠΠ IV, η
νηολόγηση αυτών των σκαφών δεν είχε ολοκληρωθεί κατά
τη στιγμή του καθορισμού των επιπέδων αναφοράς. Στις
4 Απριλίου 2008, η Ιρλανδία υπέβαλε στην Επιτροπή τον
τελικό κατάλογο των σκαφών και ζήτησε από την Επιτροπή
να τροποποιήσει, αντίστοιχα, το επίπεδο αναφοράς για τον
ιρλανδικό στόλο. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ληφθεί
υπόψη η αλιευτική ικανότητα των σκαφών συλλογής μυδιών
τα οποία δεν είχαν νηολογηθεί προηγουμένως. Κατά συνέ
πεια, τα επίπεδα αναφοράς για την Ιρλανδία πρέπει να αυξη
θούν κατά 1 719 GT και 14 608 kW.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλ
λιέργειας,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής
Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1),
και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 ορίζει
ότι η Επιτροπή καθορίζει για κάθε κράτος μέλος επίπεδα
αναφοράς, εκφραζόμενα σε μονάδες GT και kW, για τη
συνολική αλιευτική ικανότητα των κοινοτικών αλιευτικών
σκαφών που φέρουν τη σημαία αυτού του κράτους μέλους.
Αυτά τα επίπεδα αναφοράς έχουν θεσπιστεί βάσει του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1438/2003 της Επιτροπής, της 12ης
Αυγούστου 2003, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για
την κοινοτική πολιτική που αφορά το στόλο όπως ορίζεται
στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του
Συμβουλίου (2).
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1438/2003, ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται στην αλιευ
τική ικανότητα των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών, εξαιρου
μένων των σκαφών τα οποία χρησιμοποιούνται στην υδατο
καλλιέργεια ή είναι νηολογημένα στις εξόχως απόκεντρες
περιοχές της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η υποσημείωση 1 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1438/2003 ορίζει ότι τα επίπεδα αναφοράς είναι
δυνατόν να αναθεωρηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη σκάφη
που υπήρχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2002 αλλά είτε δεν καλύ
πτονταν από το ΠΠΠ IV είτε δεν είχαν νηολογηθεί κατά την
ημερομηνία σύνταξης του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Άρθρο 1
Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1438/2003 αντικαθί
σταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονι
σμού.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευ
σής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2008.
Για την Επιτροπή
Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.
(2) ΕΕ L 204 της 13.8.2003, σ. 21.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Επίπεδα αναφοράς ανά κράτος μέλος (1)
Επίπεδα αναφοράς
1η Ιανουαρίου 2003

Κράτος μέλος
R(GT)

R(kW)

03

03

Βέλγιο

23 372

67 857

Δανία

132 706

459 526

Γερμανία

84 262

175 927

Ελλάδα

119 910

653 497

Ισπανία (εκτός της αλιευτικής ικανότητας που είναι νηολο
γημένη στις Καναρίους Νήσους την 31 Δεκεμβρίου 2002)

728 344

1 671 739

Γαλλία (εκτός των στόχων ΠΠΠ IV για τα τμήματα των
Γαλλικών Υπερπόντιων Διαμερισμάτων)

230 257

920 969

88 700

244 834

Ιταλία

229 862

1 338 971

Κάτω Χώρες

197 599

487 809

Πορτογαλία (εκτός των στόχων ΠΠΠ IV για τα τμήματα των
στόλων των Αζορών και της Μαδέρας)

171 502

412 025

Φινλανδία

23 203

216 195

Σουηδία

51 993

261 028

286 120

1 129 194

2 367 830

8 039 571

Ιρλανδία

Ηνωμένο Βασίλειο
Σύνολο

(1) Τα επίπεδα αναφοράς είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη σκάφη που υπήρχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2002 αλλά
είτε δεν καλύπτονταν από το ΠΠΠ IV είτε δεν είχαν νηολογηθεί την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος πίνακα.»

