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Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου 2014 

 
 

 
ΠΡΟΣ: ΄Ολους τους ενδιαφερόμενους 

 
ΘΕΜΑ: Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε 

προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
 
 

Κυρία/ε, 
 

Ο κανονισμός 1379/2013 αλλάζει τα δεδομένα πληροφόρησης που πρέπει να παρέχονται 
προς τους καταναλωτές, βάζοντας νέες υποχρεωτικές πληροφορίες για ενημέρωση τους 
στα σημεία πώλησης για συσκευασμένα ή μη προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 
 
Συνημμένα θα βρείτε αυτούσια επιστολή του Τμήματος Αλιείας η οποία αναφέρεται με 
λεπτομέρεια στο θέμα.  Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ όπως 
επικοινωνείτε απευθείας με την αρμόδια λειτουργό κα ΄Αντρη Ηρακλέους στο τηλέφωνο 22-
807848. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
 
 
/ΜΚ. 

 
 



 
 

 

 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1416 

Αρ. Φακ.: 02.01.002.01.02 
Αρ. Τηλ.:  22807848 
Αρ. Φαξ:  22423293 
E-mail: aheracleous@dfmr.moa.gov.cy   
                                                            

  
 

              
                                 9 Σεπτεμβρίου 2014 

 Λίστα Αποδεκτών 

 
ΘΕΜΑ:  Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση των καταναλωτών στα σημεία πώλησης 

για συσκευασμένα ή μη προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1379/2013 που αφορά την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, οι υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας για σκοπούς ενημέρωσης του καταναλωτή έχουν τροποποιηθεί ως ακολούθως: 
 
(1) Η πληροφόρηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύει προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 1.  
 
(2) Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας ή άλλη 
σήμανση (π.χ. ταμπελίτσα στις ψαραγορές) είναι οι εξής: 
 
(α) Εμπορική και επιστημονική ονομασία των ειδών 
 
Ο κατάλογος με τις εμπορικές και επιστημονικές ονομασίες των ειδών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
προϊόντα που διατίθενται για λιανικό εμπόριο στην Κυπριακή ∆ημοκρατία βρίσκεται αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών www.moa.gov.cy/dfmr κάτω από τον τίτλο 
«Έντυπα-Αιτήσεις» - «Εμπορικές Ονομασίες Αλιευτικών Προϊόντων». ∆εν επιτρέπεται η χρήση 
οποιασδήποτε άλλης εμπορικής ονομασίας εκτός από αυτήν που αναγράφεται στον κατάλογο των 
Εμπορικών Ονομασιών Αλιευτικών Προϊόντων. Για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, η επιστημονική ονομασία των ειδών δύναται να αναγράφεται και υπό μορφή πινακίδας 
ή αφίσας στο χώρο πώλησης. 
 
Στην περίπτωση που εμπορεύεστε είδος αλιεύματος που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο, θα πρέπει 
είτε να αποστείλετε επιστολή προς το ∆ιευθυντή ΤΑΘΕ είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω e-mail 
(director@dfmr.moa.gov.cy) στην οποία να αναφέρετε τα στοιχεία του είδους που εμπορεύεστε και να 
ζητάτε να καθοριστεί εμπορική ονομασία.  
 
 
(β) Μέθοδος παραγωγής  
 
Θα πρέπει να αναγράφεται η λέξη «αλιευμένο ή αλιεύθηκε» για προϊόντα που προέρχονται από την αλιεία, 
«αλιευμένο σε γλυκά νερά ή αλιεύθηκε σε γλυκά νερά» για προϊόντα που προέρχονται από αλιεία σε 
εσωτερικά ύδατα και «υδατοκαλλιέργειας ή εκτροφής» για προϊόντα που προέρχονται από εκτροφή σε 
μονάδες υδατοκαλλιέργειας. 
 
(ΑΗ828ΑΗ) 
 



 
 

 
(γ) Περιοχή αλίευσης ή εκτροφής ***Νέα Πρόσθετη Πληροφόρηση*** 
  
 ι) Αλιευτικά προϊόντα που έχουν αλιευθεί στη θάλασσα 
 
H αναγραφή του αριθμού αλιευτικής περιοχής FAO (π.χ. 37.3.2) δεν είναι πλέον υποχρεωτική. 
 
Υποχρεωτική  καθίσταται 
 

- Η αναγραφή της ονομασίας της αλιευτικής ζώνης του FAO (π.χ. ∆υτικός Ινδικός Ωκεανός) 
 

- Ειδικά για αλιεύματα που προέρχονται από τις περιοχές ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ 
(FAO 27) θα πρέπει να αναγράφεται α) ονομασίας της αλιευτικής ζώνης με διατύπωση κατανοητή   

                                                                           προς τους καταναλωτές ή παράσταση της ζώνης μέσω     
                                                                           χάρτη ή εικόνας 

 
                    β)  και επιπλέον αναγραφή της ονομασίας της υποπεριοχής ή               
                         διαίρεσης ή και τα δυο όπως απαριθμούνται στον κατάλογο                   
                         αλιευτικών ζωνών FAO (Παράρτημα 2) 

                                                                           (π.χ. Βορειοανατολικός Ατλαντικός, Ισλανδία) 
 

- Ειδικά για αλιεύματα που προέρχονται από τις περιοχές ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
(FAO 37) θα πρέπει να αναγράφεται α) ονομασίας της αλιευτικής ζώνης με διατύπωση κατανοητή   
                                                               προς τους καταναλωτές ή παράσταση της ζώνης μέσω                   
                                                               χάρτη ή εικόνας 

 
                    β)  και επιπλέον αναγραφή της ονομασίας της υποπεριοχής ή   
                         διαίρεσης ή και τα δυο όπως απαριθμούνται στον κατάλογο    
                         αλιευτικών ζωνών FAO (Παράρτημα 2) (π.χ. Μεσόγειος και   
                        Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειος, Θάλασσα του   
                        Λεβάντε)  

 
 
ιι) Αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά 
 
Την ένδειξη των υδάτων προέλευσης του κράτους μέλους της ΕΕ από το οποίο προήλθε το προϊόν ή τα 
ύδατα προέλευσης τρίτης χώρας (π.χ. για το είδος πέρκα του Νείλου θα πρέπει να αναγράφεται Λίμνη 
Βικτώρια, Ουγκάντα) 
 
ιιι) Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας  
  
Αναφορά του κράτους μέλους της ΕΕ ή της τρίτης χώρας που το προϊόν έχει φθάσει το ήμισυ ή 
περισσότερο του βάρους του ή έχει παραμείνει τουλάχιστον κατά το ήμισυ της περιόδου ανάπτυξης του ή 
στην περίπτωση των οστρακοειδών έχει υποστεί την τελική φάση εκτροφής ή καλλιέργειας επί 6 μήνες 
τουλάχιστον.  
 
Σημειώνεται ότι εκτός από τις υποχρεωτικά αναγραφόμενες πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία γ (ι), 
(ιι) και (ιιι)  οι επιχειρηματίες δύναται να αναφέρουν πιο συγκεκριμένη περιοχή.  
 
 

(δ) Κατηγορία Αλιευτικού Εργαλείου - ***Νέα Πρόσθετη Πληροφόρηση*** 
 
Η αναγραφή της κατηγορίας του αλιευτικού εργαλείου είναι νέα πρόσθετη υποχρεωτική πληροφόρηση. Το 
αλιευτικό εργαλείο που θα πρέπει να αναγράφεται ακολουθεί τις ονομασίες με έντονα μαύρα γράμματα που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 3 (π.χ. γρίποι, τράτες, δράγες).  
 
 
 
 



 
 

(ε) Αποψυγμένα Προϊόντα 
 
Στην περίπτωση που κατεψυγμένο προϊόν τίθεται προς πώληση αφού έχει προηγηθεί η απόψυξη του, τότε 
είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται η πληροφορία αυτή (π.χ. αναγραφή της λέξης «αποψυχθέν»).  
 
Η πληροφόρηση αυτή δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται στην περίπτωση που 
 

- αφορά συστατικά που περιέχονται στο τελικό προϊόν 
- τρόφιμα για τα οποία η κατάψυξη είναι απαραίτητο τεχνικό βήμα της παραγωγικής διαδικασίας 
- προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως καταψυχθεί για λόγους 

ασφάλειας της υγείας, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
853/2004 

- προϊόντα αλιείας και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως αποψυχθεί πριν από 
το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση  

 
(στ) Ημερομηνία Ελάχιστης ∆ιατηρησιμότητας  - ***Νέα Πρόσθετη Πληροφόρηση*** 
 
Για πληροφόρηση που αφορά την πρόνοια της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, αποτείνεστε στο 
Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.  
 
4) Σε περίπτωση που προσφέρονται προς πώληση μείγμα πανομοιότυπων ειδών (ίδιο είδος ψαριού) που 
όμως έχουν διαφορετική μέθοδο παραγωγής τότε θα πρέπει να αναγράφεται η συναφής με την κάθε 
παρτίδα μέθοδος παραγωγής ενώ στην περίπτωση που προσφέρονται προς πώληση μείγμα 
πανομοιότυπων ειδών (ίδιο είδος ψαριού) που διαφέρει η ζώνη αλίευσης ή η χώρα υδατοκαλλιέργειας 
αναγράφεται τουλάχιστον η περιοχή της αντιπροσωπευτικότερης από άποψη ποσότητας παρτίδας και 
ένδειξη όμως ότι τα προϊόντα προέρχονται από διαφορετικές περιοχές αλίευσης ή υδατοκαλλιέργειας. 
 
5) Εκτός από τις υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στη σήμανση των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Παράγραφοι 2 α έως στ)σημεία δύναται προαιρετικά  να παρέχονται και 
επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν την ημερομηνία αλίευσης ή εξαλίευσης, την ημερομηνία 
εκφόρτωσης, πληροφορίες σχετικά με το λιμένα εκφόρτωσης, πληροφορίες περιβαλλοντικού χαρακτήρα, 
πληροφορίες που αφορούν τεχνικές ή μεθόδους παραγωγής, τη διατροφική αξία του προϊόντος κλπ. 
Επιπρόσθετα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και Κώδικας QR 1  που να περιέχει όλες ή μέρος των 
υποχρεωτικών πληροφοριών.  
 
    
6) Οι πρόνοιες του εν λόγω Κανονισμού τίθενται σε εφαρμογή από τις 13 ∆εκεμβρίου 2014. Συσκευασίες 
στις οποίες η σήμανση τοποθετήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 
 
7) Για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας οι υποχρεωτικές πληροφορίες της 
Παραγράφου (2 α-στ) μπορεί να παρέχονται στη λιανική πώληση με εμπορική πληροφόρηση (πινακίδες, 
αφίσες κλπ) νοουμένου του ότι θα υπάρχει σαφής διασύνδεση της σήμανσης με το προϊόν. Στην 
περίπτωση χρήσης πινακίδων ή αφισών, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ΤΑΘΕ ώστε ο 
τρόπος που θα επιλέξει να παρέχει πληροφόρηση στους καταναλωτές να τύχει επεξεργασίας και ελέγχου 
ως προς τη συμβατότητα του με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1379/2013. 
 
Συνοψίζοντας, οι ουσιαστικές αλλαγές αφορούν την πληροφόρηση για την περιοχή αλίευσης, για την 
κατηγορία αλιευτικού εργαλείου και στην ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
 
 
Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω επεξηγήσεις ή/και πληροφορίες. 

 
 
 
   Άντρη Ηρακλέους 
    για Αν. ∆ιευθυντή 

 
                                            
1 Κώδικας QR (Quick responce):  Γραμμωτός κώδικας (barcode) δύο διαστάσεων 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
Κωδικός ∆ασμολογικής                Περιγραφή  
και Στατιστικής Ονοματολογίας  
και κοινού δασμολογίου   

 

0301     Ψάρια ζωντανά   

0302  Ψάρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα  
ψαριών και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304 

0303  Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών 
της κλάσης 0304 

0304          Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα  

 

0305 Ψάρια αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, 
έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος.     
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων 
(πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων  

 

0306  Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, 
αλατισμένα ή σε άλμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, 
βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, 
κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. αλεύρια, 
σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) 
από μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων  

 

0307   Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, 
αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα 
μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων 
(πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, 
κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων  

 

 1212 20 00     Φύκια  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Αλιευτικά Εργαλεία 

 

Γρίποι  

- Περιλαμβάνει τις Πεζότρατες, ∆ανέζικοι γρίποι, Σκωτσέζικοι γρίποι, Ζευγαρωτοί γρίποι 

 

Τράτες 

- Περιλαμβάνει τις ∆οκότρατες, τράτες βυθού με πόρτες, τράτες βυθού με ζευγαρωτά σκάφη, 

μεσοπελαγικές τράτες  με πόρτες, πελαγικές τράτες με ζευγαρωτά σκάφη, δίδυμες τράτες με 

πόρτες 

 

Απλάδια δίχτυα και παρεμφερή δίκτυα  

- Περιλαμβάνει τα Στάσιμα απλάδια δίχτυα (αγκυροβολημένα), παρασυρόμενα δίκτυα, κυκλωτικά 

απλάδια δίχτυα, μανωμένα δίχτυα, συνδυασμός μανωμένων και απλαδιών διχτυών 

 

Κυκλωτικά δίχτυα και δίχτυα τύπου αθερινολόγου 

- Περιλαμβάνει τα Γρι γρι, χωρίς συστολέα (Lamparo), δίχτυα τύπου αθερινολόγου των οποίων ο 

χειρισμός γίνεται από σκάφος, δίχτυα τύπου αθερινολόγου στάσιμα των οποίων ο χειρισμός γίνεται 

από την ακτή 

 

Αγκίστρια και πετονιές  

- Περιλαμβάνει τις Πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι (των οποίων ο χειρισμός γίνεται με το χέρι), 

Πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι (των οποίων ο χειρισμός γίνεται με βοήθεια μηχανής), 

στάσιμα παραγάδια, παρασυρόμενα παραγάδια, συρτές  

 

∆ράγες 

- Περιλαμβάνει τις ∆ράγες που σύρονται από σκάφος, δράγες χειρός των οποίων ο χειρισμός γίνεται 

από σκάφος, μηχανικές δράγες συμπεριλαμβανομένων των απορροφητικών δραγών 

 

Κιούρτοι και παγίδες  

- Περιλαμβάνει τα Κοφινέλα (κιούρτοι)                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Αποδέκτες 

 

Εγγεγραμμένοι Αγοραστές αλιευτικών προϊόντων 

 

Εγκεκριμένες Εγκαταστάσεις Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης 

- Ψυκτικές Αποθήκες 

- Κέντρα Επανασυσκευασίας 

- Κέντρα αποστολής ζώντων διθύρων μαλακίων 

- Εργαστήρια χειρισμού αλιευτικών προϊόντων 

 

ΟΕΒ 

 

ΚΕΒΕ (∆ίκτυο Κυπριακών Τροφίμων & Ποτών) 

 

Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών  

 
Υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας Βιομηχανίας και Τουρισμού 
 Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών 
 

Παγκύπριος Σύνδεσμος Υπεραγορών  

 

MAS Supermarkets 

 

Σύνδεσμος Ιχθυοπωλών Κύπρου 

 

ΥΓΦΠΠ, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ονομασία Ζώνης Υποπεριοχή Ζώνης ∆ιαίρεση Ζώνης

Περιοχή ∆ιαχείρισης NEAFC 

Θάλασσα του Μπάρεντς που δεν είναι υπο διαχείριση της NEAFC 
Νορβηγική Θάλασσα (Τομέας IIa)

  Σπιτσβέργη και Νησί Μπέαρ (Τομέας IIb)

Σκάγκερατ και Κάτεγατ (Τομέας IIIa)

Σάουντ και Μπελτ γνωστά και ως η μεταβατική περιοχή (Τομείς IIIb, c)

Θάλασσα της Βαλτικής (Τομέας IIId) 

Βόρειότερη Βόρειος Θάλασσα

Κεντρική Βόρειος Θάλασσα

Νότιος Βόρειος Θάλασσα

Ισλανδία

Νησιά Φαρόε

Βορειοδυτική ακτή της Σκωτίας και Βόρειος Ιρλανδία ή ∆υτικά της Σκωτίας 

Νησί Ρόκκαλ

Θάλασσα Ιρλανδίας

∆υτική Ιρλανδία

Porcupine Bank

Ανατολική Μάγχης

∆υτική  Μάγχης

Κανάλι του Μπρίστολ

Βόρειος Κελτική Θάλασσα

Νότιος Κελτική Θάλασσα

Ανατολικά της Βορειο∆υτικής Ιρλανδίας 

∆υτικά της Βορειο∆υτικής Ιρλανδίας 

Βόρεια του Βισκαϊκού Κόλπου

Κεντρικά του Βισκαϊκού Κόλπου

Νότια του Βισκαϊκού Κόλπου

Στα ανοικτά του Βισκαϊκού Κόλπου

∆υτικά του Βισκαϊκού Κόλπου

Ανατολικά Νερά Πορτογαλίας

∆υτικά Νερά Πορτογαλίας

Αζόρες

Νότιος Βορειοδυτικός Ατλαντικός 

Υποπεριοχή ΧΙ

Νότιο μεσοατλαντικό ridge

∆υτικό Hatton Bank

Νότια του Κεντρικού Βορειοανατολικού ατλαντικός 

Υποπεριοχή ΧΙΙΙ

Βορειοανατολική Γροιλανδία

Νοτιοανατολική Γροιλανδία

Βαλεαρίδες (37.1.1)

Κόλπος Λεόντων (37.1.2)

Σαρδηνία (37.1.3)

Αδριατική (37.2.1)

Ιόνιο (37.2.2)

Αιγαίο  (37.3.1)

Θάλασσα του Λεβάντε (37.3.2)

Θάλασσα του Μαρμαρά (37.4.1)

Μαύρη Θάλασσα (37.4.2)

Θάλασσα του Αζόφ (37.4.3)

18 Αρκτική Θάλασσα

21 Νοτιοδυτικός Ατλαντικός

31 ∆υτικοκεντρικός Ατλαντικός

34 Ανατολικοκεντρικός Ατλαντικός

41 Βορειοδυτικός Ατλαντικός

47 Βορειοανατολικός Ατλαντικός

48 Ανταρκτική Ατλαντικός

51 ∆υτικός Ινδικός Ωκεανός

57 Ανατολικός Ινδικός Ωκεανός

58 Ανταρκτική και Βόρειος Ινδικός 

61 Νοτιοδυτικός Ειρηνικός Ωκεανός

67 Νοτιοανατολικός Ειρηνικός Ωκεανός

71 ∆υτικοκεντρικός Ειρηνικός Ωκεανός

77 Ανατολικοκεντρικός Ειρηνικός Ωκεανός

81 Βορειοδυτικός Ειρηνικός Ωκεανός

87 Βορειοανατολικός Ειρηνικός Ωκεανός

88 Ανταρκτική Ειρηνικός Ωκεανός

37 Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

∆υτική Μεσόγειος (37.1)

Κεντρική Μεσόγειος (37.2)

Ανατολική Μεσόγειος (37.3)

Μαύρη Θάλασσα (37.4)

Σκάγκερατ, Κάτεγατ,  Σαουντ, Πορθμός Μπελτ, Θάλασσα της 
Βλατικής

Βόρειος Θάλασσα

Ισλανδία και Νήσοι Φαρόε

Νησί Ρόκκαλ, Βορειοδυτική ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία 
(γνωστό και ως ∆υτικά της Σκωτίας) 

Αρ. Ζώνης 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ                                                    (ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΕΊΤΕ ΤΗΣ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΝΟ ΕΊΤΕ ΤΗΣ ∆ΙΑΙΡΕΣΗΣ ΜΟΝΟ ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ)

27 Βορειοανατολικός Ατλαντικός

Θάλασσα Ιρλανδίας, ∆υτικής Ιρλανδίας, Porcupine Bank, Ανατολική 
και ∆υτική Θάλασσα Μάγχης, Κανάλι του Μπρίστολ,  Βόρειος και 
Νότιος Κελτική Θάλασσα, Ανατολικά και ∆υτικά της Βορειο∆υτικής 

Ιρλανδίας 

Βισκαϊκός Κόλπος

Νερά  Πορτογαλίας

Αζόρες

Βόρεια των Αζόρων

Ανατολική Γροιλανδία

Θάλασσα του Μπάρεντς

Νορβηγική Θάλασσα, Σπιτσβέργη και Νησί Μπέαρ
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