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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τα τεχνικά μέτρα είναι κανόνες που διέπουν το πώς, πού και πότε μπορούν να αλιεύουν οι 

αλιείς, και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της διεξαγωγής των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο. Καθώς η υπεραλίευση των 

ιχθυαποθεμάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα εξακολουθεί να λαμβάνει χώρα σε ανησυχητικό 

βαθμό και τα επίπεδα των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων από μη στοχευόμενα είδη συνεχίζουν 

να είναι υψηλά παρά τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες που καταβάλλονται για την 

αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων με ρυθμιστικές αλλαγές, είναι σαφές ότι η τρέχουσα 

δομή ρύθμισης των τεχνικών μέτρων δεν έχει αποδώσει τα μέγιστα. Ιδίως μετά την έγκριση 

του νέου βασικού κανονισμού της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), είναι πλέον 

ζωτικής σημασίας η προσαρμογή του πλαισίου για τα τεχνικά μέτρα προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στην ΚΑλΠ. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η 

βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων μας, καθώς και η προστασία ευαίσθητων 

ειδών και ενδιαιτημάτων, τα νέα τεχνικά μέτρα πρέπει να συνάδουν με την περιβαλλοντική 

νομοθεσία και τις δεσμεύσεις της Ένωσης. 

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για μεγαλύτερη 

επιτυχία στο μέλλον, η διαχείριση της αλιείας πρέπει να γίνεται προορατικά και σε 

συνεργασία με τους αλιείς και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Η 

περιφερειοποίηση των τεχνικών μέτρων, στο κατάλληλο πλαίσιο και με την προϋπόθεση ότι 

η διαδικασία περιφερειοποίησης ακολουθεί κοινούς στόχους και αποσκοπεί στην τήρηση -

στο τρέχον επίπεδο ή σε ακόμη υψηλότερο- των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της Ένωσης, 

προσφέρει μια ευκαιρία για τέτοιου είδους βελτιωμένη διακυβέρνηση. Για να γίνει απολύτως 

σαφές ότι η διαδικασία περιφερειοποίησης πρέπει να λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο 

υφιστάμενων στόχων, θα πρέπει οι σχετικές διατάξεις, ιδίως δε οι οδηγίες για τα πτηνά και 

τους οικοτόπους, να εισαχθούν και να ενσωματωθούν σαφέστερα σε ολόκληρο το κείμενο. 

Επιπλέον, ορισμένες πτυχές της πρότασης της Επιτροπής χρειάζονται επίσης καλύτερη 

διατύπωση για να διασφαλίζεται αποτελεσματικότερα ότι η νέα προσέγγιση θα έχει 

αποτέλεσμα, καθώς τα νέα τεχνικά μέτρα πρέπει να σέβονται και άλλες αρχές της διαχείρισης 

της αλιείας και του περιβάλλοντος στην Ένωση. Πρώτον, η αλιευτική πολιτική πρέπει να 

είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη: οι αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των κοινών 

φυσικών πόρων μας πρέπει να βασίζονται σε όσο το δυνατό πιο ακριβή δεδομένα, να 

στηρίζονται στις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που είναι δημόσιες και 

αναθεωρήσιμες και, σε περίπτωση που τα δεδομένα είναι αναξιόπιστα ή οι επιστημονικές 

γνωμοδοτήσεις δεν είναι πειστικές, πρέπει να εφαρμόζεται η προληπτική προσέγγιση. 

Δεύτερον, ιδίως μετά τη στροφή προς μία βάσει των αποτελεσμάτων διαχείριση της αλιείας, 

οι διατάξεις της πρότασης σχετικά με την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την επιβολή 

πρέπει να είναι οι κατάλληλες για τον σκοπό που υπηρετούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

επίσης να χρησιμοποιήσουν το νέο πλαίσιο και την προορατική και χωρίς αποκλεισμούς 

ενδιαφερομένων φορέων κανονιστική προσέγγιση για να δημιουργήσουν μια «νοοτροπία 

συμμόρφωσης». 

Από περιβαλλοντική άποψη, ο βασικός ρόλος του νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων θα πρέπει 

να είναι η εξασφάλιση της ορθής βασικής γραμμής για τα τεχνικά μέτρα και των κατάλληλων 

συνθηκών υπό τις οποίες θα πρέπει να λάβει χώρα η περιφερειοποίηση. Είναι σαφές ότι το 

πλαίσιο πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα γρήγορης αντίδρασης σε περιπτώσεις στις 
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οποίες τα δεδομένα και η επιστημονική γνωμοδότηση δείχνουν ότι δεν αποδίδει τα μέγιστα. 

Τα νέα τεχνικά μέτρα θα πρέπει, επομένως, όχι μόνο να θέτουν νέους στόχους, αλλά και να 

επιτυγχάνουν τους καθορισμένους στόχους· εάν οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται, τότε τα τεχνικά 

μέτρα δεν είναι τα κατάλληλα. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες 

τροπολογίες: 

Τροπολογία   1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α) Η απλούστευση των υφιστάμενων 

κανόνων είναι αναγκαία για την καλύτερη 

κατανόηση και αποδοχή από τους φορείς 

εκμετάλλευσης, τις εθνικές αρχές και 

τους ενδιαφερόμενους φορείς. Θα πρέπει 

να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων από τον τομέα. Θα πρέπει να 

επιδειχθεί προσοχή ώστε τα πρότυπα για 

τη διατήρηση και τη βιωσιμότητα να μην 

αποδυναμωθούν. 

 

Τροπολογία   2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Τεχνικά μέτρα πρέπει να 

εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, σε 

τύπους ερασιτεχνικής αλιείας οι οποίοι 

μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στα αποθέματα ειδών ιχθύων και 

οστρακοειδών. 

(6) Τεχνικά μέτρα πρέπει να 

εφαρμόζονται σε τύπους ερασιτεχνικής 

αλιείας οι οποίοι μπορεί να έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, στα αποθέματα ειδών ιχθύων 

και σε άλλα είδη. 

 

Τροπολογία   3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α) Η παρεμπίπτουσα αλίευση και 

ακούσια θανάτωση προστατευόμενων 

ειδών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 

ολοκληρωμένο τρόπο για όλους τους 

τύπους αλιείας και εργαλείων, στο 

πλαίσιο της αυστηρής προστασίας που 

τους παρέχεται δυνάμει της οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του υψηλού 

επιπέδου ευπάθειας και της υποχρέωσης 

όσον αφορά την επίτευξη καλής 

περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 

2020. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των τεχνικών 

μέτρων, πρέπει να καθοριστούν στόχοι 

σχετικά με τα επίπεδα ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων· στο επίπεδο των 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων 

ειδών και στο βαθμό που τα ενδιαιτήματα 

του θαλάσσιου βυθού επηρεάζονται 

δυσμενώς από την αλιεία· θα πρέπει να 

αποδειχθεί ότι αντικατοπτρίζουν τους 

στόχους της ΚΑλΠ, την ενωσιακή 

περιβαλλοντική νομοθεσία (ιδίως την 

οδηγία 92/43 του Συμβουλίου και την 

οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21), και 

τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. 

(9) Για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των τεχνικών 

μέτρων, πρέπει να καθοριστούν στόχοι 

σχετικά με τα επίπεδα ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων· στο επίπεδο των 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων 

ειδών και στο βαθμό που τα ενδιαιτήματα 

του θαλάσσιου βυθού επηρεάζονται 

δυσμενώς από την αλιεία· θα πρέπει να 

αποδειχθεί ότι αντικατοπτρίζουν τους 

στόχους της ΚΑλΠ, την ενωσιακή 

περιβαλλοντική νομοθεσία (ιδίως την 

οδηγία 92/43 του Συμβουλίου, την οδηγία 

2009/147/ΕΚ και την οδηγία 2000/60/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου21), και τις διεθνείς βέλτιστες 

πρακτικές. 

__________________ __________________ 

21 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 

της πολιτικής των υδάτων - ΕΕ L 327 της 

22.12.2000, σ. 1. 

21 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 

της πολιτικής των υδάτων - ΕΕ L 327 της 

22.12.2000, σ. 1. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Για ορισμένα σπάνια είδη ιχθύων, 

όπως είδη καρχαριών και σελαχιών, ακόμη 

και περιορισμένης κλίμακας αλιευτική 

δραστηριότητα θα μπορούσε να 

συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τη 

διατήρησή τους. Για την προστασία των εν 

λόγω ειδών, πρέπει να θεσπιστεί γενική 

απαγόρευση αλιείας τους. 

(15) Για ορισμένα είδη ιχθύων που είναι 

σπάνια ή των οποίων τα βιολογικά 

χαρακτηριστικά τα καθιστούν ιδιαιτέρως 

ευάλωτα στην υπερεκμετάλλευση, όπως 

είδη καρχαριών και σελαχιών, ακόμη και 

περιορισμένης κλίμακας αλιευτική 

δραστηριότητα θα μπορούσε να 

συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τη 

διατήρησή τους. Για την προστασία των εν 

λόγω ειδών, πρέπει να θεσπιστεί γενική 

απαγόρευση αλιείας τους. 

 

Τροπολογία   6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Θα πρέπει να απαγορεύονται οι 

πρακτικές διαλογής αλιευμάτων ανώτερης 

κατηγορίας και ολίσθησης, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις στις οποίες έχουν θεσπιστεί 

εξαιρέσεις στο πλαίσιο της υποχρέωσης 

εκφόρτωσης. 

(22) Θα πρέπει να απαγορεύονται οι 

πρακτικές διαλογής αλιευμάτων ανώτερης 

κατηγορίας και ολίσθησης. Η ολίσθηση 

επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις στις 

οποίες έχουν θεσπιστεί εξαιρέσεις στο 

πλαίσιο της υποχρέωσης εκφόρτωσης και 

μόνο εάν έχουν θεσπιστεί απαιτήσεις 

συλλογής δεδομένων παράλληλα με τις 

εξαιρέσεις. 

Αιτιολόγηση 

Η ολίσθηση είναι μια μέθοδος διαχείρισης των ιχθύων πριν ανασυρθούν στο σκάφος, η οποία 

σημαίνει ότι η διαλογή πραγματοποιείται ήδη στο νερό.  Συνεπώς, συνάδει με την πρόθεση 

θέσπισης εξαιρέσεων από την υποχρέωση εκφόρτωσης σε περιπτώσεις όπου έχει αποδειχθεί ότι 

τα ποσοστά δυνατότητας επιβίωσης είναι υψηλά. Η διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας 

είναι μια οικονομική επιλογή για την απόρριψη ιχθύων χαμηλής τιμής που έχουν ήδη ανασυρθεί 

επί του σκάφους. Αυτή η πρακτική μπορεί να έχει ολέθριες επιπτώσεις στα διάφορα είδη 

ανάλογα με τις ικανότητες επιβίωσής τους, π.χ. οι καραβίδες με ποσοστό επιβίωσης άνω του 

90% έναντι άλλων ειδών όπως η γλώσσα. Therefore a different approach shall be taken 
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concerning these 2 practices 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Στην περίπτωση που δεν έχουν 

ληφθεί τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό 

επίπεδο, πρέπει να εφαρμόζονται τα 

καθορισμένα βασικά πρότυπα. Αυτά τα 

βασικά πρότυπα πρέπει να απορρέουν από 

υπάρχοντα τεχνικά μέτρα, λαμβάνοντας 

υπόψη τις συμβουλές της ΕΤΟΕΑ και τις 

απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων. Θα 

πρέπει να συνίστανται σε βασικά μεγέθη 

ματιών για τα συρόμενα εργαλεία και τα 

στατικά δίχτυα, σε ελάχιστα μεγέθη 

αναφοράς διατήρησης, σε περιοχές 

απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας, 

σε μέτρα υπέρ της διατήρησης της φύσης 

για τη μείωση των παρεμπιπτόντων 

αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών και 

θαλάσσιων πτηνών σε ορισμένες περιοχές 

και σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο 

περιφερειακού χαρακτήρα που υφίσταται 

επί του παρόντος, το οποίο εξακολουθεί να 

απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι 

στόχοι της διατήρησης θα επιτυγχάνονται 

έως ότου εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα 

στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης. 

(24) Στην περίπτωση που δεν έχουν 

ληφθεί τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό 

επίπεδο, πρέπει να εφαρμόζονται τα 

καθορισμένα βασικά πρότυπα. Αυτά τα 

βασικά πρότυπα πρέπει να απορρέουν από 

υπάρχοντα τεχνικά μέτρα, λαμβάνοντας 

υπόψη τις συμβουλές της ΕΤΟΕΑ και τις 

απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων. Θα 

πρέπει να συνίστανται σε βασικά μεγέθη 

ματιών για τα συρόμενα εργαλεία και τα 

στατικά δίχτυα, σε ελάχιστα μεγέθη 

αναφοράς διατήρησης, σε περιοχές 

απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας, 

σε μέτρα υπέρ της διατήρησης της φύσης 

για την ελαχιστοποίηση και, όπου είναι 

δυνατό, την εκμηδένιση των 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων 

θηλαστικών και θαλάσσιων πτηνών σε 

ορισμένες περιοχές και σε οποιοδήποτε 

άλλο μέτρο περιφερειακού χαρακτήρα που 

υφίσταται επί του παρόντος, το οποίο 

εξακολουθεί να απαιτείται ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι της 

διατήρησης θα επιτυγχάνονται έως ότου 

εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα στο 

πλαίσιο της περιφερειοποίησης. 

 

Τροπολογία   8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Τα κράτη μέλη, σε συνάρτηση με 

τους ενδιαφερόμενους φορείς, μπορούν να 

αναπτύσσουν από κοινού συστάσεις για 

κατάλληλα τεχνικά μέτρα που 

(25) Τα κράτη μέλη, σε συνάρτηση με 

τους ενδιαφερόμενους φορείς, πρέπει να 

αναπτύσσουν από κοινού συστάσεις για 

κατάλληλα τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τη 
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παρεκκλίνουν από τις γραμμές βάσης 
σύμφωνα με τη διαδικασία 

περιφερειοποίησης που ορίζεται στην 

ΚΑλΠ. 

διαδικασία περιφερειοποίησης που 

ορίζεται στην ΚΑλΠ, ακόμα και αν δεν 

υφίσταται πολυετές σχέδιο διαχείρισης. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Τα εν λόγω περιφερειακά τεχνικά 

μέτρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

ισοδύναμα των βασικών προτύπων όσον 

αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και 

την προστασία των ευαίσθητων ειδών και 

ενδιαιτημάτων. 

(26) Τα εν λόγω περιφερειακά τεχνικά 

μέτρα πρέπει να αποσκοπούν σε υψηλό 

επίπεδο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 

και να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα των 

βασικών προτύπων όσον αφορά τις 

διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και την 

προστασία των ευαίσθητων ειδών και 

ενδιαιτημάτων. Η έγκριση των 

περιφερειακών τεχνικών μέτρων θα 

πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες 

διαθέσιμες επιστημονικές 

γνωμοδοτήσεις. 

 

Τροπολογία   10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 26α) Η περιφερειοποίηση θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την 

ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των 

σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, και την 

ενδυνάμωση της θέσης των αλιέων και 

της συμμετοχής τους ώστε να μπορούν να 

εργάζονται σε στενή συνεργασία με τα 

κράτη μέλη, τα γνωμοδοτικά συμβούλια 

και τους επιστήμονες, με στόχο τη 

θέσπιση ειδικά προσαρμοσμένων μέτρων 

που θα λαμβάνουν υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής αλίευσης 

και θα διαφυλάσσουν τις περιβαλλοντικές 
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τους συνθήκες· 

 

Τροπολογία   11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 26β) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται 

από περιφερειακές ομάδες κρατών μελών 

στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης θα 

πρέπει να διέπονται από τα ίδια πρότυπα 

δημοκρατικού ελέγχου με εκείνα που 

εφαρμόζονται στα οικεία κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία   12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 27α) Στην περίπτωση ενός μόνο 

κράτους μέλους με άμεσο διαχειριστικό 

ενδιαφέρον, είναι δυνατή η υποβολή 

μεμονωμένων προτάσεων για θέσπιση 

μέτρων με στόχο την τροποποίηση των 

υφιστάμενων μέτρων διατήρησης, 

κατόπιν διαβούλευσης με τα αρμόδια 

γνωμοδοτικά συμβούλια. 

 

Τροπολογία   13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Κατά την ανάπτυξη κοινών 

συστάσεων για την έγκριση εργαλείων που 

επιτρέπουν την επιλογή μεγεθών και ειδών 

των οποίων τα βασικά μεγέθη ματιών 

διαφέρουν από εκείνα που προβλέπονται 

στο πλαίσιο των πολυετών σχεδίων, οι 

περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών 

(28) Κατά την ανάπτυξη κοινών 

συστάσεων για την έγκριση εργαλείων που 

επιτρέπουν την επιλογή μεγεθών και ειδών 

των οποίων τα μεγέθη ματιών διαφέρουν 

από εκείνα που προβλέπονται στα βασικά 

πρότυπα, οι περιφερειακές ομάδες των 

κρατών μελών μεριμνούν ώστε από τα εν 
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μεριμνούν ώστε από τα εν λόγω εργαλεία 

να προκύπτουν πρότυπα επιλεκτικότητας 

τουλάχιστον παρόμοια ή βελτιωμένα σε 

σχέση με εκείνα των βασικών αλιευτικών 

εργαλείων. 

λόγω εργαλεία να προκύπτουν πρότυπα 

επιλεκτικότητας τουλάχιστον παρόμοια ή 

βελτιωμένα σε σχέση με εκείνα των 

βασικών αλιευτικών εργαλείων. 

 

Τροπολογία   14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Κατά την ανάπτυξη κοινών 

συστάσεων για την τροποποίηση ή τον 

καθορισμό νέων περιοχών απαγόρευσης ή 

περιορισμού της αλιείας σε πολυετή 

σχέδια για την προστασία συγκεντρώσεων 

ιχθυδίων και γεννητόρων, οι περιφερειακές 

ομάδες κρατών μελών πρέπει να 

καθορίζουν τις προδιαγραφές, την έκταση, 

τη διάρκεια, τους περιορισμούς όσον 

αφορά στα εργαλεία και τις ρυθμίσεις 

ελέγχου και παρακολούθησης στις κοινές 

συστάσεις τους. 

(29) Κατά την ανάπτυξη κοινών 

συστάσεων για την τροποποίηση ή τον 

καθορισμό νέων περιοχών απαγόρευσης ή 

περιορισμού της αλιείας για την προστασία 

συγκεντρώσεων ιχθυδίων και γεννητόρων, 

οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών 

πρέπει να καθορίζουν τις προδιαγραφές, 

την έκταση, τη διάρκεια, τους 

περιορισμούς όσον αφορά στα εργαλεία 

και τις ρυθμίσεις ελέγχου και 

παρακολούθησης στις κοινές συστάσεις 

τους. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Κατά την ανάπτυξη κοινών 

συστάσεων για την τροποποίηση ή τον 

καθορισμό ελάχιστων μεγεθών αναφοράς 

διατήρησης σε πολυετή σχέδια, οι 

περιφερειακές ομάδες κρατών μελών 

πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι στόχοι της 

ΚΑλΠ δεν τίθενται σε κίνδυνο, 

εξασφαλίζοντας τον σεβασμό της 

προστασίας των νεαρών θαλάσσιων ειδών 

και τη μη στρέβλωση της αγοράς, καθώς 

και τη μη δημιουργία αγοράς για ιχθύες με 

μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη 

αναφοράς διατήρησης. 

(30) Κατά την ανάπτυξη κοινών 

συστάσεων για την τροποποίηση ή τον 

καθορισμό ελάχιστων μεγεθών αναφοράς 

διατήρησης, οι περιφερειακές ομάδες 

κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

οι στόχοι της ΚΑλΠ επιτυγχάνονται, 

εξασφαλίζοντας τον σεβασμό της 

προστασίας των νεαρών θαλάσσιων ειδών 

και τη μη στρέβλωση της αγοράς, καθώς 

και τη μη δημιουργία αγοράς για ιχθύες με 

μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη 

αναφοράς διατήρησης. 
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Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Η θέσπιση απαγορεύσεων της 

αλιείας σε πραγματικό χρόνο σε 

συνδυασμό με διατάξεις για την αλλαγή 

του τόπου αλίευσης ως πρόσθετο μέτρο για 

την προστασία ιχθυδίων ή 

αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θα 

πρέπει να αποτελεί επιλογή που πρέπει να 

αναπτυχθεί σύμφωνα με κοινές συστάσεις. 

Οι προϋποθέσεις για τη θέσπιση και την 

κατάργηση τέτοιων περιοχών, καθώς και οι 

ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης, 

πρέπει να καθορίζονται σε σχετικές κοινές 

συστάσεις. 

(31) Η θέσπιση απαγορεύσεων της 

αλιείας σε πραγματικό χρόνο σε 

συνδυασμό με διατάξεις για την αλλαγή 

του τόπου αλίευσης ως πρόσθετο μέτρο για 

την προστασία ιχθυδίων ή 

αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων ή 

ευαίσθητων ειδών θα πρέπει να αποτελεί 

επιλογή που πρέπει να αναπτυχθεί 

σύμφωνα με κοινές συστάσεις. Οι 

προϋποθέσεις για τη θέσπιση και την 

κατάργηση τέτοιων περιοχών, καθώς και οι 

ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης, 

πρέπει να καθορίζονται σε σχετικές κοινές 

συστάσεις. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Βάσει επιστημονικής εκτίμησης 

των επιπτώσεων καινοτόμων εργαλείων, 

δεόντως αξιολογημένης από την ΕΤΟΕΑ, 

η χρήση ή η επέκταση της χρήσης 

καινοτόμων εργαλείων, όπως η τράτα με 

ρεύμα, θα μπορούσε να περιλαμβάνεται σε 

κοινές συστάσεις υποβαλλόμενες από 

περιφερειακές ομάδες κρατών μελών. Δεν 

πρέπει να επιτρέπεται η χρήση καινοτόμων 

αλιευτικών εργαλείων στην περίπτωση 

που, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης, 

θεωρείται ότι η χρήση τους θα προκαλέσει 

αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα 

ενδιαιτήματα και σε μη στοχευόμενα είδη. 

(32) Βάσει επιστημονικής εκτίμησης 

των επιπτώσεων καινοτόμων εργαλείων, 

δεόντως αξιολογημένης από την ΕΤΟΕΑ, 

η χρήση ή η επέκταση της χρήσης 

καινοτόμων εργαλείων, όπως η τράτα με 

ρεύμα, θα μπορούσε να περιλαμβάνεται σε 

κοινές συστάσεις υποβαλλόμενες από 

περιφερειακές ομάδες κρατών μελών. Δεν 

πρέπει να επιτρέπεται η χρήση καινοτόμων 

αλιευτικών εργαλείων στην περίπτωση 

που, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης, 

θεωρείται ότι η χρήση τους θα προκαλέσει 

αρνητικές άμεσες ή σωρευτικές 

επιπτώσεις σε θαλάσσια ενδιαιτήματα, 

ιδίως σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα, ή σε μη 

στοχευόμενα είδη. 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Για την ελαχιστοποίηση των 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων 

ειδών και των επιπτώσεων των αλιευτικών 

εργαλείων στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα, οι 

περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών 

θα πρέπει να αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα 

μετριασμού για τη μείωση των επιπτώσεων 

της αλιείας επί των ευαίσθητων ειδών και 

ενδιαιτημάτων. Στην περίπτωση που, βάσει 

επιστημονικών αποδείξεων, η κατάσταση 

διατήρησης των εν λόγω ειδών και 

ενδιαιτημάτων βρίσκεται υπό σοβαρή 

απειλή, τα κράτη μέλη πρέπει να 

θεσπίζουν επιπρόσθετους περιορισμούς 

στην κατασκευή και τη χρήση ορισμένων 

αλιευτικών εργαλείων ή ακόμα και 

συνολική απαγόρευση της χρήσης τους 

στην αντίστοιχη περιφέρεια. Οι εν λόγω 

διατάξεις θα μπορούσαν να εφαρμόζονται 

ιδίως στη χρήση παρασυρόμενων διχτυών, 

η οποία έχει προκαλέσει σε ορισμένες 

περιοχές την αλίευση σημαντικών 

ποσοτήτων κητωδών και θαλάσσιων 

πτηνών. 

(33) Για την ελαχιστοποίηση και, όπου 

είναι δυνατό, την εκμηδένιση των 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων 

ειδών και των επιπτώσεων των αλιευτικών 

εργαλείων στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα, οι 

περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών 

θα πρέπει να αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα 

μετριασμού για τη μείωση των επιπτώσεων 

της αλιείας επί των ευαίσθητων ειδών και 

ενδιαιτημάτων. Στην περίπτωση που, βάσει 

επιστημονικών αποδείξεων, η κατάσταση 

διατήρησης των εν λόγω ειδών και 

ενδιαιτημάτων βρίσκεται υπό απειλή, τα 

κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν 

επιπρόσθετους περιορισμούς στην 

κατασκευή και τη χρήση ορισμένων 

αλιευτικών εργαλείων ή ακόμα και 

συνολική απαγόρευση της χρήσης τους 

στην αντίστοιχη περιφέρεια. Οι εν λόγω 

διατάξεις θα μπορούσαν να εφαρμόζονται 

ιδίως στη χρήση παρασυρόμενων διχτυών, 

η οποία έχει προκαλέσει σε ορισμένες 

περιοχές την αλίευση σημαντικών 

ποσοτήτων κητωδών και θαλάσσιων 

πτηνών. 

 

Τροπολογία   19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 38 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 

η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 

το άρθρο 290 της Συνθήκης για την 

επικαιροποίηση του καταλόγου ιχθύων και 

οστρακοειδών η κατευθυνόμενη αλιεία των 

οποίων απαγορεύεται· για την 

επικαιροποίηση του καταλόγου 

ευαίσθητων περιοχών στις οποίες πρέπει 

(38) Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 

η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 

το άρθρο 290 της Συνθήκης για την 

επικαιροποίηση του καταλόγου ιχθύων και 

οστρακοειδών η κατευθυνόμενη αλιεία των 

οποίων απαγορεύεται· για την 

επικαιροποίηση του καταλόγου 

ευαίσθητων περιοχών στις οποίες πρέπει 
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να περιορίζεται η αλιεία· για την έγκριση 

τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο πολυετών 

σχεδίων· και για την έγκριση τεχνικών 

μέτρων στο πλαίσιο προσωρινών σχεδίων 

απορρίψεων. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 

Επιτροπή να διενεργεί, κατά το 

προπαρασκευαστικό της έργο, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την 

προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 

σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

να περιορίζεται η αλιεία· για την έγκριση 

τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο πολυετών 

σχεδίων· και για την έγκριση τεχνικών 

μέτρων στο πλαίσιο προσωρινών σχεδίων 

απορρίψεων. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 

Επιτροπή να διενεργεί, κατά το 

προπαρασκευαστικό της έργο, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και βάσει 

της αξιολόγησης της ΕΤΟΕΑ.  Κατά την 

προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 

σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Όλα τα εγκριθέντα τεχνικά μέτρα πρέπει να εξαρτώνται από τη θετική αξιολόγηση της 

Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ).  Σύμφωνα με την 

ΚΑλΠ, στόχος αυτής της επιτροπής είναι η παροχή ορθής επιστημονικής γνωμοδότησης. 

Συνεπώς, όλα τα τεχνικά μέτρα πρέπει να αξιολογούνται από την ΕΤΟΕΑ, καθώς ο αντίκτυπος 

αυτών των μέτρων σε περιοχές ή μη στοχευόμενα είδη μπορεί να μην είναι γνωστός ή να μην 

έχει μελετηθεί ακόμα. 

 

Τροπολογία   20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ως εργαλεία για την εφαρμογή της 

κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), τα 

τεχνικά μέτρα συμβάλλουν στους στόχους 

της ΚΑλΠ που ορίζονται στο άρθρο 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και, 

ιδίως, στις παραγράφους 2, 3, 5 στοιχεία α) 

και ζ) του άρθρου αυτού. 

1. Ως εργαλεία για την εφαρμογή της 

κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), τα 

τεχνικά μέτρα συμβάλλουν στους στόχους 

της ΚΑλΠ που ορίζονται στο άρθρο 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και, 

ιδίως, στις παραγράφους 1, 2, 3, 5 στοιχεία 

α), θ) και ζ) του άρθρου αυτού. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 



 

PE595.707v02-00 14/30 AD\1119219EL.docx 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) βελτιστοποιούν τις διαρθρώσεις 

εκμετάλλευσης για την προστασία 

συγκεντρώσεων ιχθυδίων και 

αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων 
θαλάσσιων ειδών· 

α) εξασφαλίζουν βιώσιμες 

διαρθρώσεις εκμετάλλευσης που 

εγγυώνται τη διατήρηση των αλιευτικών 

πόρων και προστατεύουν ευαίσθητα 

μεγέθη και ηλικίες, ιδίως ιχθύδια και 

αναπαραγωγικές συγκεντρώσεις 
θαλάσσιων ειδών· 

 

Τροπολογία   22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(b) εξασφαλίζουν ότι τα 

παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων 

ειδών που απαριθμούνται στις οδηγίες 

92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ και άλλων 

ευαίσθητων ειδών που προκύπτουν από 

την αλιεία θα ελαχιστοποιούνται και, όπου 

είναι δυνατόν, θα εξαλείφονται έτσι ώστε 

να μην συνιστούν απειλή για την 

κατάσταση διατήρησης των εν λόγω 

ειδών· 

(b) εξασφαλίζουν ότι τα 

παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων 

ειδών που απαριθμούνται στις οδηγίες 

92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ και άλλων 

ευαίσθητων ειδών που προκύπτουν από 

την αλιεία θα ελαχιστοποιούνται και, όπου 

είναι δυνατόν, θα εξαλείφονται· 

 

Τροπολογία   23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(c) διασφαλίζουν ότι οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας 

στα θαλάσσια ενδιαιτήματα 

ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατό, 

εξαλείφονται, έτσι ώστε να μη συνιστούν 

απειλή για το καθεστώς διατήρησης 

αυτών των ενδιαιτημάτων· 

(c) διασφαλίζουν ότι οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας 

στα θαλάσσια ενδιαιτήματα 

ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατό, 

εξαλείφονται· 

 

Τροπολογία   24 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δα) διασφαλίζουν ότι πληρούνται τα 

κριτήρια που προβλέπονται για τους 

περιγραφικούς δείκτες 1, 3, 4 και 6, όπως 

αναφέρονται στο μέρος Β του 

παραρτήματος της απόφασης 

2010/477/ΕΕ της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα τεχνικά μέτρα έχουν σκοπό την 

επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

1. Τα τεχνικά μέτρα επιτυγχάνουν 

τους ακόλουθους στόχους: 

 

Τροπολογία   26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να διασφαλίζεται ότι αλιεύματα 

θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο 

από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς 

διατήρησης δεν υπερβαίνουν ποσοστό 5 % 

κατ’ όγκο σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφος 2 και το άρθρο 15 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· 

α) να διασφαλίζεται ότι αλιεύματα 

θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο 

από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς 

διατήρησης δεν υπερβαίνουν τον όγκο που 

καθορίζεται από τις κοινές συστάσεις 

των περιφερειακών ομάδων των κρατών 

μελών και είναι συνεπή με τα σχέδια 

απόρριψης, ενώ η ποικιλία των ειδών 

ιχθύων και τα αλιευτικά εργαλεία θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη· 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να διασφαλίζεται ότι τα 

παρεμπίπτοντα αλιεύματα των θαλάσσιων 

θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών, 

πτηνών και άλλων μη εμπορικώς 

εκμεταλλευόμενων ειδών δεν υπερβαίνουν 

τα επίπεδα που προβλέπονται στη 

νομοθεσία της Ένωσης και στις διεθνείς 

συμφωνίες. 

β) να διασφαλίζεται ότι τα 

παρεμπίπτοντα αλιεύματα των θαλάσσιων 

θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών, 

πτηνών και άλλων μη εμπορικώς 

εκμεταλλευόμενων ειδών δεν υπερβαίνουν 

τα επίπεδα που προβλέπονται στη 

νομοθεσία της Ένωσης και στις διεθνείς 

συμφωνίες, με στόχο την προοδευτική 

εκμηδένιση τέτοιων παρεμπιπτόντων 

αλιευμάτων· 

 

Τροπολογία   28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να διασφαλίζεται ότι οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων σε 

ενδιαιτήματα θαλάσσιων πτηνών δεν 

υπερβαίνουν τα επίπεδα που απαιτούνται 

για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής 

κατάστασης σε κάθε τύπο ενδιαιτήματος ο 

οποίος αξιολογείται στο πλαίσιο της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ, σε κάθε θαλάσσια 

περιφέρεια ή υποπεριφέρεια όσον αφορά 

τόσο την ποιότητα του ενδιαιτήματος όσο 

και τη χωρική έκταση επί της οποίας 

πρέπει να επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα 

επίπεδα. 

γ) να διασφαλίζεται ότι οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων σε θαλάσσια 

ενδιαιτήματα, συμπεριλαμβανομένων των 

ευαίσθητων ενδιαιτημάτων θαλάσσιων 

πτηνών, ελαχιστοποιούνται και 

διατηρούνται κάτω από τα επίπεδα που 

απαιτούνται για την επίτευξη καλής 

περιβαλλοντικής κατάστασης, ιδίως σε 

κάθε τύπο ενδιαιτήματος ο οποίος 

αξιολογείται στο πλαίσιο της οδηγίας 

2008/56/ΕΚ, σε κάθε θαλάσσια περιφέρεια 

ή υποπεριφέρεια όσον αφορά τόσο την 

ποιότητα του ενδιαιτήματος όσο και τη 

χωρική έκταση επί της οποίας πρέπει να 

επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα επίπεδα, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούνται τα 

κριτήρια που προβλέπονται για τον 

περιγραφικό δείκτη 6 και διατυπώνονται 

στο μέρος Β του παραρτήματος της 

απόφασης 2010/477/ΕΕ της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία   29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) να διασφαλίζεται ότι τα 

ανεπιθύμητα αλιεύματα σταδιακά 

ελαχιστοποιούνται, με στόχο να 

διασφαλίζεται ότι πληρούνται τα 

κριτήρια που προβλέπονται για τους 

περιγραφικούς δείκτες 1, 3 και 4 και 

διατυπώνονται στο μέρος Β του 

παραρτήματος της απόφασης 

2010/477/ΕΕ της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) «υπόδειγμα εκμετάλλευσης»: ο 

τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η 

αλιευτική πίεση στο ηλικιακό προφίλ ενός 

αποθέματος· 

(1) «υπόδειγμα εκμετάλλευσης»: ο 

τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η 

αλιευτική πίεση στο ηλικιακό προφίλ και 

στο προφίλ μεγέθους ενός αποθέματος· 

 

Τροπολογία   31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) «επιλεκτική αλιεία»: η ικανότητα 

μιας αλιευτικής μεθόδου να στοχοποιεί και 

να αιχμαλωτίζει ιχθύες, μαλάκια ή 

οστρακοειδή βάσει μεγέθους ή είδους κατά 

την αλιευτική δραστηριότητα, 

επιτρέποντας έτσι την αποφυγή ή την 

αβλαβή ελευθέρωση των ειδών που δεν 

αποτελούν στόχο της αλιείας· 

(3) «επιλεκτική αλιεία»: η ικανότητα 

μιας αλιευτικής μεθόδου να στοχοποιεί και 

να αιχμαλωτίζει ιχθύες, μαλάκια ή 

οστρακοειδή βάσει μεγέθους ή είδους κατά 

την αλιευτική δραστηριότητα, 

επιτρέποντας έτσι την αποφυγή ή την 

αβλαβή ελευθέρωση των ειδών που δεν 

αποτελούν στόχο της αλιείας και των 

ιχθυδίων των ρυθμιζόμενων ειδών· 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α) «κατάσταση διατήρησης ενός 

φυσικού οικοτόπου»: η κατάσταση 

διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου, 

όπως ορίζεται στο στοιχείο ε) του άρθρου 

1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ· 

 

Τροπολογία   33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) «ερασιτεχνική αλιεία»: οι 

αλιευτικές μη εμπορικές δραστηριότητες 

στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται 

θαλάσσιοι έμβιοι υδρόβιοι πόροι για 

αναψυχή, τουρισμό ή άθληση· 

(9) «ερασιτεχνική αλιεία»: οι 

αλιευτικές μη εμπορικές δραστηριότητες 

στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται 

θαλάσσιοι έμβιοι βιολογικοί πόροι για 

αναψυχή, τουρισμό ή άθληση· 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) «γνωμοδοτικά συμβούλια»: ομάδες 

ενδιαφερόμενων φορέων οι οποίες 

συγκροτούνται στο πλαίσιο της ΚΑλΠ για 

να προάγουν την ισορροπημένη 

εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων 

φορέων και να συμβάλλουν στην επίτευξη 

των στόχων της ΚΑλΠ· 

(10) «γνωμοδοτικά συμβούλια»: ομάδες 

ενδιαφερόμενων φορέων οι οποίες 

συγκροτούνται στο πλαίσιο της ΚΑλΠ 

σύμφωνα με τα άρθρα 43 έως 45 και με 
εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων 

φορέων σύμφωνα με το παράρτημα III 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για 

να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

της ΚΑλΠ· 

Αιτιολόγηση 

Η σύνθεση των γνωμοδοτικών συμβουλίων θα πρέπει να τηρεί την ισόρροπη εκπροσώπηση που 

καθορίζεται στην ΚΑλΠ. 

 

Τροπολογία   35 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 42 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(42) «διαλογή αλιευμάτων ανώτερης 

κατηγορίας»: η πρακτική απόρριψης 

ιχθύων χαμηλής τιμής, για τους οποίους 

ισχύουν όρια αλίευσης, ακόμα και εάν 

αυτοί μπορούν να εκφορτώνονται νομίμως, 

με σκοπό να μεγιστοποιείται η συνολική 

οικονομική ή χρηματική αξία των ιχθύων 

που φτάνουν στο λιμάνι· 

(42) «διαλογή αλιευμάτων ανώτερης 

κατηγορίας»: η πρακτική απόρριψης 

ιχθύων χαμηλής τιμής, για τους οποίους 

ισχύουν όρια αλίευσης, ακόμα και εάν 

αυτοί πρέπει να εκφορτώνονται νομίμως, 

με σκοπό να μεγιστοποιείται η συνολική 

οικονομική ή χρηματική αξία των ιχθύων 

που φτάνουν στο λιμάνι· 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά την πρακτική της διαλογής αλιευμάτων ανώτερης ποιότητας, η απόρριψή τους 

είναι μια οικονομική επιλογή που συχνά έχει ολέθριες επιπτώσεις σε ορισμένα είδη, δεδομένου 

ότι το ποσοστό επιβίωσης ποικίλλει ανάλογα με το είδος και τον χρόνο παραμονής επί του 

σκάφους. Η αρχή που διέπει την πρακτική είναι ότι αυτό το αλίευμα πρέπει να εκφορτώνεται 

και δεν πρέπει να ακολουθείται μια ευέλικτη προσέγγιση βάσει οικονομικών παραγόντων. 

 

Τροπολογία   36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α.  Κατά παρέκκλιση από τις 

διατάξεις του άρθρου 2, το παρόν άρθρο 

ισχύει για τα ύδατα ανοικτής θαλάσσης 

και για τα ύδατα των τρίτων χωρών. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με 

βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 

συμβουλές, είναι απαραίτητη η 

τροποποίηση του καταλόγου του 

παραρτήματος Ι μέσω προσθήκης νέων 

ειδών τα οποία χρήζουν προστασίας, η 

4. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με 

βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 

συμβουλές, είναι απαραίτητη η 

τροποποίηση του καταλόγου του 

παραρτήματος Ι, η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω 
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Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν 

λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 32. 

τροποποιήσεις μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 32. 

Αιτιολόγηση 

Ο κατάλογος θα πρέπει να υπόκειται σε τροποποίηση όχι μόνον όταν ένα νέο είδος χρήζει 

προστασίας, αλλά και όταν, για παράδειγμα, ένα είδος χρήζει προστασίας σε άλλη περιοχή ή, 

εναλλακτικά, εάν ένα είδος δεν χρήζει πλέον προστασίας. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα 

με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 

έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που 

ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

στοιχείο β). 

5. Μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα 

με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 

έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που 

ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

στοιχεία β) και γα). 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Απαγορεύεται να προκαλούνται 

βλάβες στα είδη που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 όταν αλιεύονται ως 

παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τα δείγματα 

ελευθερώνονται αμέσως. 

2. Απαγορεύεται να προκαλούνται 

βλάβες στα είδη που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 όταν αλιεύονται ως 

παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τα δείγματα 

ελευθερώνονται αμέσως. Για είδη που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 

φορείς εκμετάλλευσης αλιευτικών 

σκαφών καταγράφουν και διαβιβάζουν 

στις αρμόδιες αρχές στοιχεία σχετικά με 

δείγματα που έχουν αλιευθεί ως 

παρεμπίπτοντα αλιεύματα και έχουν 

ελευθερωθεί όπως ορίζεται στην 

εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 

(EΕ) 2016/12511a. 

 __________________ 
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 1α Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1701 

της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 

2016, περί θεσπίσεως κανόνων σχετικά με 

το μορφότυπο για την υποβολή 

προγραμμάτων εργασιών για τη συλλογή 

δεδομένων στους τομείς της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό C(2016) 5304] ΕΕ L 260 

της 27.09.2016, σ. 153. 

Αιτιολόγηση 

Η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (EΕ) 2016/1251 για τη συλλογή δεδομένων ορίζει ότι τα 

παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευαίσθητων ειδών μπορούν να καταγράφονται σε ημερολόγια πλοίου. 

Επιπλέον, οι αλιείς συχνά συνεργάζονται με επιστήμονες για να τους προμηθεύουν με νεκρά 

δείγματα. Αυτό αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά των αλιέων για την ενίσχυση των γνώσεων 

σχετικά με τα εν λόγω είδη. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με την επιφύλαξη των 

παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται η 

διατήρηση επί του σκάφους, η 

μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων 

θαλάσσιων ειδών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, τα οποία έχουν αλιευθεί 

παρεμπιπτόντως, εφόσον η δραστηριότητα 

αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της 

παροχής βοήθειας για τη διάσωση των 

επιμέρους ζώων και υπό τον όρο ότι οι 

αρμόδιες εθνικές αρχές είναι πλήρως 

ενήμερες εκ των προτέρων. 

3. Με την επιφύλαξη των 

παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται η 

διατήρηση επί του σκάφους, η 

μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων 

θαλάσσιων ειδών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, τα οποία έχουν αλιευθεί 

παρεμπιπτόντως, εφόσον η δραστηριότητα 

αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της 

παροχής βοήθειας για τη διάσωση των 

επιμέρους ζώων ή το άτομο είναι νεκρό 

και μπορεί, επομένως, να χρησιμοποιηθεί 

για επιστημονικούς σκοπούς. Οι αρμόδιες 

εθνικές αρχές είναι πλήρως ενήμερες. 

Αιτιολόγηση 

Η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (EΕ) 2016/1251 για τη συλλογή δεδομένων ορίζει ότι τα 

παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευαίσθητων ειδών μπορούν να καταγράφονται σε ημερολόγια πλοίου. 

Επιπλέον, οι αλιείς συχνά συνεργάζονται με επιστήμονες για να τους προμηθεύουν με νεκρά 

δείγματα. Αυτό αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά των αλιέων για την ενίσχυση των γνώσεων 

σχετικά με τα εν λόγω είδη. 
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Τροπολογία   41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Βάσει βέλτιστων διαθέσιμων 

επιστημονικών συμβουλών, ένα κράτος 

μέλος μπορεί να λαμβάνει μέτρα μείωσης 

των επιπτώσεων ή περιορισμούς στη 

χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων οι 

οποίοι ισχύουν για σκάφη που φέρουν τη 

σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 

στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα 

ελαχιστοποιούν και, όπου είναι δυνατό, 

εξαλείφουν τα αλιεύματα των 

αναφερόμενων στην παράγραφο 1 ειδών, 

είναι συμβατά προς τους στόχους που 

ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και είναι 

τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με τα τεχνικά 

μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με το 

δίκαιο της Ένωσης. 

4. Βάσει βέλτιστων διαθέσιμων 

επιστημονικών συμβουλών, ένα κράτος 

μέλος μπορεί να λαμβάνει μέτρα μείωσης 

των επιπτώσεων ή περιορισμούς στη 

χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων οι 

οποίοι ισχύουν για σκάφη που φέρουν τη 

σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 

στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα 

ελαχιστοποιούν και, όπου είναι δυνατό, 

εξαλείφουν τα αλιεύματα των 

αναφερόμενων στην παράγραφο 1 ειδών ή 

άλλων παρεμπιπτόντως αλιευόμενων 

ειδών, είναι συμβατά προς τους στόχους 

που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και είναι 

τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με τα τεχνικά 

μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με το 

δίκαιο της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Απαγορεύεται η χρήση των 

αλιευτικών εργαλείων που 

προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ εντός 

των αντίστοιχων περιοχών που ορίζονται 

στο παράρτημα αυτό. 

1. Απαγορεύεται η χρήση των 

αλιευτικών εργαλείων που 

προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ εντός 

των αντίστοιχων περιοχών που ορίζονται 

στο παράρτημα αυτό. Για ειδικές ζώνες 

διατήρησης σύμφωνα με την οδηγία 

92/43/ΕΟΚ και ειδικές ζώνες προστασίας 

σύμφωνα με την οδηγία 2009/147/ΕΚ, η 

χρήση αλιευτικών εργαλείων μπορεί να 

πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με το 

άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ. 
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Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να διασφαλίζεται η προστασία 

νεαρών θαλάσσιων ειδών σύμφωνα με το 

άρθρο 15 παράγραφοι 11 και 12 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· 

α) να διασφαλίζεται η προστασία 

νεαρών θαλάσσιων ειδών ούτως ώστε οι 

περισσότεροι ιχθύες που αλιεύονται να 

έχουν φτάσει σε ηλικία αναπαραγωγής 

πριν από την αλίευσή τους και σύμφωνα 

με το άρθρο 15 παράγραφοι 11 και 12 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· 

 

Τροπολογία   44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 

αλιεύματα ειδών τα οποία εξαιρούνται από 

την εφαρμογή της υποχρέωσης 

εκφόρτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 

παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013. 

2. Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 1, η ολίσθηση μπορεί να 

εφαρμόζεται σε αλιεύματα ειδών τα οποία 

εξαιρούνται από την εφαρμογή της 

υποχρέωσης εκφόρτωσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1380/2013 

Αιτιολόγηση 

Κατά την ολίσθηση, η διαλογή πραγματοποιείται όταν τα αλιεύματα βρίσκονται στο νερό. 

Συνεπώς, συνάδει με την πρόθεση θέσπισης εξαιρέσεων από την υποχρέωση εκφόρτωσης σε 

περιπτώσεις όπου έχει αποδειχθεί ότι τα ποσοστά δυνατότητας επιβίωσης είναι υψηλά. Η 

διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας είναι μια οικονομική επιλογή για την απόρριψη 

ιχθύων χαμηλής τιμής που έχουν ήδη ανασυρθεί επί του σκάφους. Αυτή η πρακτική μπορεί να 

έχει ολέθριες επιπτώσεις στα διάφορα είδη ανάλογα με τις ικανότητες επιβίωσής τους. 

Συνεπώς, πρέπει να εφαρμόζεται διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τις υποχρεώσεις 

εκφόρτωσης για αυτές τις δύο πρακτικές. 

 

Τροπολογία   45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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Είδη για τα οποία δεν ισχύουν όρια 

αλιευμάτων 

Ανεπιθύμητα αλιεύματα για τα οποία δεν 

ισχύουν όρια αλιευμάτων 

 

Τροπολογία   46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Σύμφωνα με την οριζόμενη στο 

άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013 διαδικασία, τα κράτη μέλη 

δύναται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις 

οι οποίες ορίζουν κατάλληλα τεχνικά 

μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο τα οποία 

παρεκκλίνουν από τα μέτρα που ορίζονται 

στην παράγραφο 1. 

2. Σύμφωνα με την οριζόμενη στο 

άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013 διαδικασία, τα κράτη μέλη 

δύναται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις 

οι οποίες ορίζουν κατάλληλα τεχνικά 

μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο τα οποία 

παρεκκλίνουν από τα μέτρα που ορίζονται 

στην παράγραφο 1. Κατά αυτόν τον 

τρόπο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

επιδιώκουν τη συμμετοχή όλων των 

σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στον 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα τεχνικά μέτρα που προτείνονται 

σύμφωνα με την παράγραφο 2 πρέπει να 

είναι τουλάχιστον ισοδύναμα όσον αφορά 

τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και το 

επίπεδο προστασίας ευαίσθητων ειδών και 

ενδιαιτημάτων με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 1 μέτρα. 

3. Τα τεχνικά μέτρα που προτείνονται 

σύμφωνα με την παράγραφο 2 πρέπει να 

αποσκοπούν σε υψηλό επίπεδο 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και να 

είναι τουλάχιστον ισοδύναμα όσον αφορά 

τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και το 

επίπεδο προστασίας ευαίσθητων ειδών και 

ενδιαιτημάτων με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 1 μέτρα. 

 

Τροπολογία   48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – τίτλος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Περιφερειακά μέτρα στο πλαίσιο 

πολυετών σχεδίων 

Τεχνικά μέτρα στο πλαίσιο της 

περιφερειοποίησης 

 

Τροπολογία   49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

θεσπίζει τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό 

επίπεδο με σκοπό την επίτευξη των στόχων 

των πολυετών σχεδίων που αναφέρονται 

στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα 

θεσπίζονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με 

το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και 

το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013. 

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

θεσπίζει τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό 

επίπεδο με σκοπό την επίτευξη των στόχων 

των πολυετών σχεδίων που αναφέρονται 

στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα 

θεσπίζονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με 

το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και 

το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013. Κατά παρέκκλιση από το 

άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 3 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η 

Επιτροπή μπορεί επίσης να εκδίδει τις εν 

λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε 

περίπτωση απουσίας της κοινής 

σύστασης που αναφέρεται σε αυτές τις 

παραγράφους. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Στην περίπτωση που κράτη μέλη 

υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τη 

θέσπιση τεχνικών μέτρων, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρέπει να 

παρέχουν επιστημονικά αποδεικτικά 

στοιχεία για την υποστήριξη της θέσπισης 

των μέτρων αυτών. 

5. Στην περίπτωση που κράτη μέλη 

υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τη 

θέσπιση τεχνικών μέτρων, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρέπει να 

παρέχουν επιστημονικά αποδεικτικά 

στοιχεία για την υποστήριξη της θέσπισης 

των μέτρων αυτών. Τα επιστημονικά 

αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποιούνται 

το αργότερο με τη διαβίβαση της κοινής 
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σύστασης στην Επιτροπή. 

 

Τροπολογία   51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η Επιτροπή μπορεί να απαιτεί την 

αξιολόγηση των αναφερόμενων στην 

παράγραφο 5 κοινών συστάσεων από την 

ΕΤΟΕΑ. 

6. Η Επιτροπή απαιτεί την 

αξιολόγηση των αναφερόμενων στην 

παράγραφο 5 κοινών συστάσεων από την 

ΕΤΟΕΑ. 

Αιτιολόγηση 

Η αξιολόγηση της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) δεν 

θα πρέπει να είναι προαιρετική. Σύμφωνα με την ΚΑλΠ, στόχος αυτής της επιτροπής είναι η 

παροχή ορθής επιστημονικής γνωμοδότησης. Συνεπώς, οι κοινές συστάσεις για τη θέσπιση 

τεχνικών μέτρων θα πρέπει πάντα να αξιολογούνται από την ΕΤΟΕΑ, καθώς ο αντίκτυπος 

αυτών των μέτρων στις περιοχές, ή σε είδη που δεν αποτελούν στόχο της αλιείας, μπορεί να μην 

έχει μελετηθεί ολιστικά. 

 

Τροπολογία   52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Η έγκριση των τεχνικών μέτρων 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 

εξαρτάται από τη θετική αξιολόγηση της 

ΕΤΟΕΑ. 

Αιτιολόγηση 

Όλες οι συστάσεις για την τροποποίηση, τη συμπλήρωση ή την παρέκκλιση από υφιστάμενα 

μέτρα θα πρέπει πάντα να αξιολογούνται επιστημονικά από την ΕΤΟΕΑ, καθώς ο αντίκτυπος 

αυτών των μέτρων στις περιοχές ή σε είδη που δεν αποτελούν στόχο της αλιείας μπορεί να μην 

είναι ακόμη γνωστός ή να μην έχει μελετηθεί ολιστικά. Αυτά τα μέτρα εγκρίνονται μόνο όταν η 

αξιολόγηση είναι θετική. 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στην περίπτωση που κράτη μέλη 

υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με 

το άρθρο 19 για την τροποποίηση ή τη 

θέσπιση ελάχιστων μεγεθών αναφοράς 

διατήρησης που αναφέρονται στο μέρος Α 

των παραρτημάτων V έως Χ, πρέπει να 

σέβονται τον στόχο της διασφάλισης της 

προστασίας νεαρών θαλάσσιων ειδών. 

1. Στην περίπτωση που κράτη μέλη 

υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με 

το άρθρο 19 για την τροποποίηση ή τη 

θέσπιση ελάχιστων μεγεθών αναφοράς 

διατήρησης που αναφέρονται στο μέρος Α 

των παραρτημάτων V έως Χ, πρέπει να 

σέβονται τον στόχο της διασφάλισης της 

προστασίας νεαρών θαλάσσιων ειδών. Οι 

κοινές συστάσεις βασίζονται στα 

βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά 

στοιχεία και λαμβάνουν υπόψη βιολογικά 

κριτήρια, ειδικότερα το μέγεθος των 

ειδών κατά την ενηλικίωση. Οι κοινές 

συστάσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο τις 

διατάξεις ελέγχου και επιβολής που 

σχετίζονται με την εκφόρτωση και την 

εμπορία αλιευτικών προϊόντων. 

 

Τροπολογία   54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην περίπτωση που κράτη μέλη 

υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με 

το άρθρο 19 ώστε να επιτρέπεται η 

δημιουργία περιοχών απαγόρευσης αλιείας 

σε πραγματικό χρόνο και η θέσπιση 

διατάξεων σχετικά με μετακινήσεις, με 

σκοπό να διασφαλίζεται η προστασία 

συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή 

γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών, 

πρέπει να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω 

στοιχεία: 

Στην περίπτωση που κράτη μέλη 

υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με 

το άρθρο 19 ώστε να επιτρέπεται η 

δημιουργία περιοχών απαγόρευσης αλιείας 

σε πραγματικό χρόνο και η θέσπιση 

διατάξεων σχετικά με μετακινήσεις, με 

σκοπό να διασφαλίζεται η προστασία 

συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή 

γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών 

ή ευαίσθητων ειδών, πρέπει να 

περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία: 

Αιτιολόγηση 

Τα ευαίσθητα είδη, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 7, είναι είδη η προστασία των 

οποίων είναι αναγκαία για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης βάσει της οδηγίας  
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2008/56/ΕΚ. Οι απαγορεύσεις της αλιείας σε πραγματικό χρόνο θα πρέπει επίσης να 

προσφέρονται ως επιλογή για την προστασία αυτών των ειδών. 

 

Τροπολογία   55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στην περίπτωση που κράτη μέλη 

υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με 

το άρθρο 19 ώστε να επιτρέπεται η χρήση 

ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων 

αλιευτικών εργαλείων, 

συμπεριλαμβανομένης της τράτας με 

ρεύμα, όπως περιγράφεται στο μέρος Ε του 

παραρτήματος V, εντός μιας 

συγκεκριμένης θαλάσσιας λεκάνης, πρέπει 

να υποβάλλουν εκτίμηση των πιθανών 

επιπτώσεων της χρήσης των εν λόγω 

αλιευτικών εργαλείων στα είδη στόχο και 

σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα. 

1. Στην περίπτωση που κράτη μέλη 

υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με 

το άρθρο 19 ώστε να επιτρέπεται η χρήση 

ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων 

αλιευτικών εργαλείων, 

συμπεριλαμβανομένης της τράτας με 

ρεύμα, όπως περιγράφεται στο μέρος Ε του 

παραρτήματος V, εντός μιας 

συγκεκριμένης θαλάσσιας λεκάνης, πρέπει 

να υποβάλλουν εκτίμηση των πιθανών 

επιπτώσεων της χρήσης των εν λόγω 

αλιευτικών εργαλείων στα είδη στόχο, σε 

άλλα είδη στο οικοσύστημα και σε 
ενδιαιτήματα. Αυτή η αξιολόγηση 

βασίζεται στη χρήση των καινοτόμων 

εργαλείων κατά τη διάρκεια 

δοκιμαστικής περιόδου, χρήση η οποία 

περιορίζεται το πολύ στο 5% των σκαφών 

που ασκούν επί του παρόντος τη 

συγκεκριμένη εξειδικευμένη αλιευτική 

δραστηριότητα (métier), για περίοδο 

τουλάχιστον δύο ετών. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η χρήση καινοτόμων αλιευτικών 

εργαλείων δεν επιτρέπεται στην περίπτωση 

που οι εν λόγω εκτιμήσεις καταδεικνύουν 

ότι η χρήση τους θα προκαλέσει αρνητικές 

επιπτώσεις σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα και 

σε μη στοχευόμενα είδη. 

3. Η χρήση καινοτόμων αλιευτικών 

εργαλείων δεν επιτρέπεται στην περίπτωση 

που οι εν λόγω εκτιμήσεις καταδεικνύουν 

ότι η χρήση τους θα προκαλέσει άμεσες ή 

σωρευτικές αρνητικές επιπτώσεις σε 

θαλάσσια ενδιαιτήματα, μεταξύ άλλων σε 

ευαίσθητα ενδιαιτήματα ή σε μη 
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στοχευόμενα είδη. 

Τροπολογία   57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 

1 μέτρα έχουν σκοπό την επίτευξη των 

στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και 

ιδίως την προστασία συγκεντρώσεων 

νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών 

ιχθύων ή οστρακοειδών. 

2. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 

1 μέτρα έχουν σκοπό την επίτευξη των 

στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και 

ιδίως την προστασία συγκεντρώσεων 

νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών 

ιχθύων ή οστρακοειδών. Είναι 

τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με τα 

προβλεπόμενα στην εφαρμοστέα 

νομοθεσία της Ένωσης τεχνικά μέτρα. 
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