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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία   1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η χρήση ταυτόσημων κανόνων 

καθορισμού των χαρακτηριστικών των 

αλιευτικών σκαφών είναι ουσιώδους 

σημασίας για την εναρμόνιση των 

συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος 

εντός της Ένωσης. 

(3) Η χρήση ταυτόσημων κανόνων 

καθορισμού των χαρακτηριστικών των 

αλιευτικών σκαφών, που πρέπει να είναι 

σύμφωνοι με τα πρότυπα της Κοινής 

Αλιευτικής Πολιτικής, είναι ουσιώδους 

σημασίας για την εναρμόνιση των 

συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος 

εντός της Ένωσης. 

Τροπολογία   2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη η διεθνής σύμβαση για τη μέτρηση 

της χωρητικότητας των πλοίων, η οποία 

υπεγράφη στο Λονδίνο στις 23 Ιουνίου 

1969 (σύμβαση του 1969), και η διεθνής 

σύμβαση για την ασφάλεια των αλιευτικών 

(5) Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη η διεθνής σύμβαση για τη μέτρηση 

της χωρητικότητας των πλοίων, η οποία 

υπεγράφη στο Λονδίνο στις 23 Ιουνίου 

1969 (σύμβαση του 1969), η διεθνής 

σύμβαση για την ασφάλεια των αλιευτικών 
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σκαφών, η οποία υπεγράφη στο 

Τορεμολίνος στις 2 Απριλίου 1977, που 

καταρτίσθηκαν αμφότερες υπό την αιγίδα 

του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 

(ΔΝΟ). 

σκαφών, η οποία υπεγράφη στο 

Τορεμολίνος στις 2 Απριλίου 1977 και η 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 

αλιεία και τη διατήρηση των βιολογικών 

πόρων της ανοικτής θάλασσας, η οποία 

υπεγράφη στη Γενεύη στις 29 Απριλίου 

1958. 

Τροπολογία   3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Για μεγαλύτερα αλιευτικά σκάφη 

που υπερβαίνουν το μήκος αυτό, είναι 

ευκταίο να υιοθετηθεί ένας πιο 

εκτεταμένος χαρακτηρισμός που θα 

περιλαμβάνει ικανότητα φορτίου και 

χωρητικότητα σε καύσιμα, ικανότητα 

επεξεργασίας και παραγωγή. 

Τροπολογία   4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Tο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2012 

σχετικά με την παράκτια αλιεία, την 

παραδοσιακή αλιεία και τη μεταρρύθμιση 

της κοινής αλιευτικής πολιτικής ζητεί 

νομικό ορισμό για τα χαρακτηριστικά της 

αλιείας μεγάλης κλίμακας και μικρής 

κλίμακας, προκειμένου να είναι διακριτές 

από νομική άποψη. Ο εν λόγω ορισμός θα 

πρέπει να περιλαμβάνει, πέραν του 

μεγέθους του σκάφους, χαρακτηριστικά 

όπως το μήκος του σκάφους, μεταβλητές 

που αφορούν την τοπική επιχειρησιακή 

εμβέλεια, τον κοινωνικό τους ρόλο στις 

παράκτιες κοινότητες, την οικολογική 

επίπτωση, την αλιευτική ικανότητα και 

την οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 

προκειμένου για τη θέσπιση των 

τροποποιήσεων που είναι αναγκαίες για 

την προσαρμογή στην τεχνολογική 

εξέλιξη των προδιαγραφών για τις οποίες 

γίνεται λόγος στην παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου. 

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 7 όσον αφορά την 

τροποποίηση της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου προκειμένου η αναφορά 

στο συναφές διεθνές πρότυπο ISO να 

προσαρμόζεται στην τεχνολογική εξέλιξη. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 

παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 

από την/τις [ημερομηνία]. 

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 

παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή για διάστημα πέντε ετών από 

την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή 

συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 

που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 

μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. 

Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 

αυτομάτως για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 

αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 

μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 

περιόδου. 

 


