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Πρόταση κανονισμού (COM(2003) 0819 – C5-0047/2004 – 2003/0327(CNS))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Struan Stevenson

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές 
συμβουλές του Διεθνούς Συμβουλίου για 
την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), τα 
αποθέματα γλώσσας στις διαιρέσεις ICES 
VIIe και VIIIa,b σημείωσαν επίπεδα 
θνησιμότητας λόγω της αλιείας τα οποία 
μείωσαν τις ποσότητες ώριμων για 
αναπαραγωγή ψαριών στη θάλασσα σε 
βαθμό ώστε τα αποθέματα να μη μπορούν 
να αυτοαναπληρωθούν μέσω 
αναπαραγωγής και ως εκ τούτου να 
απειλούνται με κατάρρευση. 

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές εκθέσεις φανερώνουν ότι τα αποθέματα γλώσσας δεν 
βρίσκονται κάτω από το κατώτατο όριο βιολογικής ασφάλειας. Η γνωμοδότηση του Διεθνούς 
Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας, επί της οποίας βασίζεται η πρόταση της 
Επιτροπής, είναι ήδη ξεπερασμένη.

Τροπολογία: Struan Stevenson

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Οι στόχοι των σχεδίων πρέπει να είναι η 
αποκατάσταση των αποθεμάτων αυτών σε 
ασφαλή βιολογικά επίπεδα εντός πέντε έως 
δέκα ετών.

(3) Οι στόχοι των σχεδίων πρέπει να είναι 
ότι τα αποθέματα αυτά πρέπει να 
παραμείνουν εντός ασφαλών βιολογικών 
επιπέδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εκθέσεις έχει αποδειχθεί ότι τα αποθέματα αυτά δεν 
βρίσκονται κάτω από το κατώτατο όριο βιολογικής ασφάλειας και, επομένως, ο στόχος των 
σχεδίων διαχείρισης είναι η διατήρηση της ασφάλειας αυτών των επιπέδων.

Τροπολογία: Struan Stevenson

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

(3α). Κατά την εφαρμογή του σχεδίου, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την πλήρη συμμετοχή των Περιφερειακών 
Συμβουλευτικών Συμβουλίων και άλλων 
ενδιαφερομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγαλύτερη εμπλοκή των αλιέων και άλλων ενδιαφερομένων στην Κοινή Πολιτική Αλιείας 
αποτελεί έναν από τους κρίσιμους στόχους της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Αυτό θα πρέπει να 
αναφέρεται ρητώς στον παρόντα κανονισμό του Συμβουλίου.
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Τροπολογία: Dirk Sterckx

Τροπολογία 26
Άρθρο 16

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2807/83 της Επιτροπής της 22ας 
Σεπτεμβρίου 1983 για τον καθορισμό των 
ειδικών λεπτομερειών που αφορούν την 
καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα 
αλιεύματα των κρατών μελών, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής κατά την 
εκτίμηση των ποσοτήτων σε χιλιόγραμμα οι 
οποίες διατηρούνται επί των σκαφών, είναι 
5% επί του αριθμού που έχει εγγραφεί στο 
ημερολόγιο. 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2807/83 της Επιτροπής της 22ας 
Σεπτεμβρίου 1983 για τον καθορισμό των 
ειδικών λεπτομερειών που αφορούν την 
καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα 
αλιεύματα των κρατών μελών, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής κατά την 
εκτίμηση των ποσοτήτων σε χιλιόγραμμα οι 
οποίες διατηρούνται επί των σκαφών, 
ανέρχεται σε 8% επί της ποσότητας που 
έχει καταγραφεί στο ημερολόγιο. Εάν στην 
κοινοτική νομοθεσία δεν έχει καθορισθεί 
συντελεστής μεταφοράς, ισχύει ο 
συντελεστής μεταφοράς του κράτους 
μέλους του οποίου τη σημαία φέρει το 
σκάφος.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Φαίνεται λογικό να εφαρμόζεται το ίδιο περιθώριο ανοχής με εκείνο που ισχύει στο σχέδιο 
αποκατάστασης, όπως καθορίζεται στον προσφάτως εγκριθέντα κανονισμό 811/2004 (άρθρο 
10).

Τροπολογία: Philippe Morillon

Τροπολογία 27
Άρθρο 17

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε ποσότητα 
γλώσσας άνω των 50 χιλιογράμμων, η οποία 
αλιεύθηκε σε οποιαδήποτε από τις περιοχές 
που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 ζυγίζεται 
πριν από την πώληση σε ζυγούς 
ιχθυόσκαλας.

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε ποσότητα 
γλώσσας άνω των 100 χιλιογράμμων, η 
οποία αλιεύθηκε σε οποιαδήποτε από τις 
περιοχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
ζυγίζεται πριν από την πώληση σε ζυγούς 
ιχθυόσκαλας.

Or. fr
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Τροπολογία: Philippe Morillon

Τροπολογία 28
Άρθρο 19, παράγραφος 1

1. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
μπορούν να απαιτήσουν τη ζύγιση 
οποιασδήποτε ποσότητας γλώσσας άνω των 
50 χιλιογράμμων που αλιεύθηκε σε 
οποιαδήποτε από τις γεωγραφικές περιοχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 και 
εκφορτώνεται για πρώτη φορά στο εν λόγω 
κράτος μέλος πριν μεταφερθεί σε άλλο 
μέρος από τον λιμένα της πρώτης 
εκφόρτωσης.

1. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
μπορούν να απαιτήσουν τη ζύγιση 
οποιασδήποτε ποσότητας γλώσσας άνω των 
100 χιλιογράμμων που αλιεύθηκε σε 
οποιαδήποτε από τις γεωγραφικές περιοχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 και 
εκφορτώνεται για πρώτη φορά στο εν λόγω 
κράτος μέλος πριν μεταφερθεί σε άλλο 
μέρος από τον λιμένα της πρώτης 
εκφόρτωσης.

Or. fr

Τροπολογία: Philippe Morillon

Τροπολογία 29
Άρθρο 19, παράγραφος 2

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 13 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, όλες οι 
ποσότητες γλώσσας άνω των 50
χιλιογράμμων οι οποίες μεταφέρονται σε 
τόπο διαφορετικό από εκείνο της πρώτης 
εκφόρτωσης ή εισαγωγής πρέπει να 
συνοδεύονται από αντίγραφο μιας από τις 
δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2847/93 αναφορικά με τις ποσότητες των 
μεταφερόμενων γλωσσών. Η εξαίρεση που 
προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2847/93, δεν εφαρμόζεται.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 13 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, όλες οι 
ποσότητες γλώσσας άνω των 100
χιλιογράμμων οι οποίες μεταφέρονται σε 
τόπο διαφορετικό από εκείνο της πρώτης 
εκφόρτωσης ή εισαγωγής πρέπει να 
συνοδεύονται από αντίγραφο μιας από τις 
δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2847/93 αναφορικά με τις ποσότητες των 
μεταφερόμενων γλωσσών. Η εξαίρεση που 
προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2847/93, δεν εφαρμόζεται.

Or. fr


