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της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των
Τροφίμων
προς την Επιτροπή Αλιείας
σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα μικρά πελαγικά
αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες
εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων
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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 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)
Η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ)
θα πρέπει να συμβάλλει στην προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη
βιώσιμη διαχείριση όλων των ειδών που
τυγχάνουν εμπορικής εκμετάλλευσης, και
ιδιαίτερα στην επίτευξη καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης του
θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το 2020,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου40.

(1)
Η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ)
θα πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη
βιώσιμη διαχείριση όλων των ειδών που
τυγχάνουν εμπορικής εκμετάλλευσης και
να συμβάλει στην επίτευξη καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης του
θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το 2020,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου40.

__________________

__________________

Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής
για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγίαπλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ
L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

40

Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής
για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγίαπλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ
L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

40

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(6α) Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η
περιφερειοποίηση για τη θέσπιση
εξατομικευμένων μέτρων που λαμβάνουν
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υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε αλιευτικής
ζώνης και διαφυλάττουν τις συνθήκες του
οικείου περιβάλλοντος.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(6β) Οι αλιευτικές δυνατότητες θα
πρέπει να κατανέμονται σύμφωνα με τις
αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 17
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, με
χρήση διαφανών και αντικειμενικών
κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων όσων
έχουν περιβαλλοντικό, κοινωνικό και
οικονομικό χαρακτήρα. Οι αλιευτικές
δυνατότητες θα πρέπει επίσης να
κατανέμονται δίκαια μεταξύ των
διαφόρων αλιευτικών επιμέρους κλάδων,
συμπεριλαμβανομένων της
παραδοσιακής και της μικρής κλίμακας
αλιείας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα
πρέπει να παρέχουν κίνητρα στα
αλιευτικά σκάφη προκειμένου αυτά να
χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά
εργαλεία ή αλιευτικές μεθόδους
μειωμένου περιβαλλοντικού αντικτύπου.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
3α.
Τα διορθωτικά μέτρα ενδέχεται να
περιλαμβάνουν επίσης, όπου απαιτείται,
την υποβολή νομοθετικών προτάσεων
από την Επιτροπή καθώς και τη θέσπιση
μέτρων έκτακτης ανάγκης από την
Επιτροπή βάσει του άρθρου 12 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
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Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια
ανά πενταετία, η Επιτροπή εξασφαλίζει
την αξιολόγηση των επιπτώσεων του
πολυετούς σχεδίου επί των αποθεμάτων
στα οποία εφαρμόζεται ο παρών
κανονισμός και επί των αλιευτικών
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν
λόγω αποθεμάτων. Η Επιτροπή υποβάλλει
τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο.

Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια
ανά πενταετία, η Επιτροπή εξασφαλίζει
την αξιολόγηση των επιπτώσεων του
πολυετούς σχεδίου επί των αποθεμάτων
στα οποία εφαρμόζεται ο παρών
κανονισμός και επί των αλιευτικών
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν
λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με
την αποκατάσταση και τη διατήρηση
αποθεμάτων ιχθύων πάνω από τα
επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν
την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης
απόδοσης. Η Επιτροπή υποβάλλει τα
αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο και μπορεί, ενδεχομένως και
λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να
προτείνει προσαρμογές στο πολυετές
σχέδιο ή να προβεί σε τροποποιήσεις στις
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τίτλος

Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική
Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν
λόγω αποθεμάτων
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