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Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 23
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

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

(3) Οι στόχοι των σχεδίων πρέπει να 
συνίστανται στην αποκατάσταση των 
αποθεμάτων αυτών σε ασφαλή βιολογικά 
επίπεδα εντός δέκα ετών.

Or. es

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 24
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Για την επίτευξη του στόχου αυτού τα 
επίπεδα των ποσοστών θνησιμότητας λόγω 
αλιείας πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να 

(6) Για την επίτευξη του στόχου αυτού τα 
επίπεδα των ποσοστών θνησιμότητας λόγω 
αλιείας πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να 
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υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μείωσης των 
ποσοστών αυτών από έτος σε έτος.

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ετήσιας 
αύξησης των ποσοτήτων ώριμων μελών 
του είδους στη θάλασσα.

Or. es

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 25
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Αυτός ο έλεγχος ποσοστών 
θνησιμότητας λόγω αλιείας μπορεί να 
επιτευχθεί με τη θέσπιση μιας κατάλληλης 
μεθόδου για τον καθορισμό του επιπέδου 
των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων 
(TAC) για τα σχετικά αποθέματα καθώς και 
ένα σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει 
απαγορευμένες περιοχές και περιορισμούς 
των κιλοβατοημερών με το οποίο να 
περιορίζεται η αλιευτική προσπάθεια για τα 
εν λόγω αποθέματα σε επίπεδα στα οποία 
είναι απίθανο να σημειωθεί υπέρβαση των 
TAC.

(7) Αυτός ο έλεγχος ποσοστών 
θνησιμότητας λόγω αλιείας μπορεί να 
επιτευχθεί με τη θέσπιση μιας κατάλληλης 
μεθόδου για τον καθορισμό του επιπέδου 
των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων 
(TAC) για τα σχετικά αποθέματα καθώς και 
περιορισμών της αλιευτικής προσπάθειας
για τα εν λόγω αποθέματα ώστε να 
τοποθετείται σε επίπεδα στα οποία είναι 
απίθανο να σημειωθεί υπέρβαση των TAC.

Or. es

Τροπολογία: Rosa Miguélez Ramos

Τροπολογία 26
ΑΡΘΡΟ 2

Το σχέδιο αποκατάστασης έχει ως στόχο την 
αναδημιουργία των σχετικών αποθεμάτων 
σε ασφαλή βιολογικά όρια.

Το σχέδιο αποκατάστασης έχει ως στόχο την 
αναδημιουργία των σχετικών αποθεμάτων 
σε ασφαλή βιολογικά όρια., εντός επαρκούς 
χρονικού περιθωρίου, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες του ICES. Αυτό σημαίνει ότι, 
σύμφωνα με τις διαθέσιμες επιστημονικές 
εκθέσεις, σε διάστημα δύο ετών θα πρέπει 
να επιτευχθεί μια βιομάζα μερλούκιου σε 
ηλικία αναπαραγωγής η οποία να φθάνει 
τους 35.000 τόνους. Το μέγεθος αυτό 
μπορεί να τροποποιηθεί, στη βάση νέων 
επιστημονικών στοιχείων από την ΕΤΟΕΑ.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εκθέσεις, ο στόχος της αποκατάστασης του 
αποθέματος μερλούκιου πρέπει να λάβει ως βάση την επιδίωξη του επιπέδου βιομάζας που 
συνιστούν οι επιστημονικοί οργανισμοί.

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 27
ΑΡΘΡΟ 2

Το σχέδιο αποκατάστασης έχει ως στόχο 
την αναδημιουργία των σχετικών 
αποθεμάτων σε ασφαλή βιολογικά όρια.

Το σχέδιο αποκατάστασης συνίσταται:

(a) όσον αφορά τα αποθέματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1, σημείο α), στην 
αύξηση, εντός δέκα ετών, των ποσοτήτων 
των ώριμων ιχθύων, ώστε να φθάσουν σε 
επίπεδο ίσο ή υψηλότερο των 35.000 
τόνων·
(β) όσον αφορά τα αποθέματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1, σημεία β) και γ), 
στην αποκατάσταση, εντός δέκα ετών, των 
πληγέντων αποθεμάτων ώστε να 
επανέλθουν μέσα στα όρια βιολογικής 
ασφάλειας.

Or. es

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 28
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα TAC για το απόθεμα μερλούκιου του 
Νότου καθορίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5.

2. Τα TAC για το απόθεμα μερλούκιου του 
Νότου καθορίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5, όταν η ΕΤΟΕΑ 
εκτιμήσει, στη βάση της πλέον πρόσφατης 
έκθεσης του ICES, ότι το απόθεμα ώριμων 
ιχθύων είναι ίσο ή ανώτερο των 25.000 
τόνων.
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Or. es

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 29
ΑΡΘΡΟ 5

1. Στην περίπτωση που το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας για το απόθεμα 
μερλούκιου του Νότου εκτιμήθηκε από την 
ΕΤΟΕΑ, υπό το πρίσμα της πλέον 
πρόσφατης έκθεσης του ICES, ότι 
βρίσκεται πάνω από το 0,17 ανά έτος, τα 
TAC δεν πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο 
των αλιευμάτων το οποίο, σύμφωνα με την 
επιστημονική αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ υπό 
το πρίσμα της πλέον πρόσφατης έρευνας 
του ICES, θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση κατά 10% του ποσοστού 
θνησιμότητας λόγω αλιείας κατά το έτος 
εφαρμογής του σε σύγκριση με το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας που 
υπολογίστηκε για το προηγούμενο έτος.

Για το 2006, τα TAC ορίζονται σε ένα 
επίπεδο που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας 0,40. Για τα 
επόμενα έτη του σχεδίου αποκατάστασης, 
τα TAC δεν υπερβαίνουν το επίπεδο 
αλιεύσεων που, σύμφωνα με την 
επιστημονική αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ στη 
βάση των πλέον πρόσφατων εκθέσεων του 
ICES, αντιστοιχεί σε ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας 0,40.

2. Στην περίπτωση που το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας για το απόθεμα 
μερλούκιου του Νότου εκτιμηθεί από την 
ΕΤΟΕΑ, υπό το πρίσμα της πλέον 
πρόσφατης έκθεσης του ICES, ότι είναι ίσο 
ή κατώτερο από 0,17 ετησίως, τα TAC 
καθορίζονται σε επίπεδο αλιευμάτων το 
οποίο, σύμφωνα με την επιστημονική 
αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ υπό το πρίσμα της 
πλέον πρόσφατης έκθεσης του ICES, θα 
έχει ως αποτέλεσμα ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας 0,15 ετησίως 
κατά το έτος εφαρμογής του.

Or. es

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 30
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
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1. Στην περίπτωση που το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας για το απόθεμα 
μερλούκιου του Νότου εκτιμήθηκε από την 
ΕΤΟΕΑ, υπό το πρίσμα της πλέον 
πρόσφατης έκθεσης του ICES, ότι βρίσκεται 
πάνω από το 0,17 ανά έτος, τα TAC δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο των 
αλιευμάτων το οποίο, σύμφωνα με την 
επιστημονική αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ υπό 
το πρίσμα της πλέον πρόσφατης έρευνας του 
ICES, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 
κατά 10% του ποσοστού θνησιμότητας λόγω 
αλιείας κατά το έτος εφαρμογής του σε 
σύγκριση με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω 
αλιείας που υπολογίστηκε για το 
προηγούμενο έτος.

1. Στην περίπτωση που το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας για το απόθεμα 
μερλούκιου του Νότου εκτιμήθηκε από την 
ΕΤΟΕΑ, υπό το πρίσμα της πλέον 
πρόσφατης έκθεσης του ICES, ότι βρίσκεται 
πάνω από το 0,31 ανά έτος, τα TAC δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο των 
αλιευμάτων το οποίο, σύμφωνα με την 
επιστημονική αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ υπό 
το πρίσμα της πλέον πρόσφατης έρευνας του 
ICES, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη 
ετήσια μείωση κατά 10% του ποσοστού 
θνησιμότητας λόγω αλιείας κατά το έτος 
εφαρμογής του σε σύγκριση με το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας που 
υπολογίστηκε για το προηγούμενο έτος.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το επιδιωκόμενο ποσοστό μείωσης της ετήσιας θνησιμότητας είναι υπερβολικά φιλόδοξο και 
δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση του τομέα. Να σημειωθεί ότι, εάν εγκριθεί το 
όριο θνησιμότητας λόγω αλιείας που προτείνει η Επιτροπή, αυτό θα σημαίνει τη μείωση του 
ποσοστού αυτού κατά περισότερο από 60%.

Τροπολογία: Rosa Miguélez Ramos

Τροπολογία 31
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Στην περίπτωση που το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας για το απόθεμα 
μερλούκιου του Νότου εκτιμήθηκε από την 
ΕΤΟΕΑ, υπό το πρίσμα της πλέον 
πρόσφατης έκθεσης του ICES, ότι βρίσκεται 
πάνω από το 0,17 ανά έτος, τα TAC δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο των 
αλιευμάτων το οποίο, σύμφωνα με την 
επιστημονική αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ υπό 
το πρίσμα της πλέον πρόσφατης έρευνας του 
ICES, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 
κατά 10% του ποσοστού θνησιμότητας λόγω 
αλιείας κατά το έτος εφαρμογής του σε 
σύγκριση με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω 
αλιείας που υπολογίστηκε για το 

1. Στην περίπτωση που το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας για το απόθεμα 
μερλούκιου του Νότου εκτιμήθηκε από την 
ΕΤΟΕΑ, υπό το πρίσμα της πλέον 
πρόσφατης έκθεσης του ICES, ότι βρίσκεται 
πάνω από το 0,27 ανά έτος, τα TAC δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο των 
αλιευμάτων το οποίο, σύμφωνα με την 
επιστημονική αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ υπό 
το πρίσμα της πλέον πρόσφατης έρευνας του 
ICES, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 
κατά 10% του ποσοστού θνησιμότητας λόγω 
αλιείας κατά το έτος εφαρμογής του σε 
σύγκριση με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω 
αλιείας που υπολογίστηκε για το 



PE 355.459v01-00 6/23 AM\557930EL.doc

EL

προηγούμενο έτος. προηγούμενο έτος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Υπολογίζεται ότι με αυτό το ποσοστό θνησιμότητας εξασφαλίζεται η βιώσιμη εκμετάλλευση των 
πόρων.

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 32
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Στην περίπτωση που το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας για το απόθεμα 
μερλούκιου του Νότου εκτιμηθεί από την 
ΕΤΟΕΑ, υπό το πρίσμα της πλέον 
πρόσφατης έκθεσης του ICES, ότι είναι ίσο 
ή κατώτερο από 0,17 ετησίως, τα TAC 
καθορίζονται σε επίπεδο αλιευμάτων το 
οποίο, σύμφωνα με την επιστημονική 
αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ υπό το πρίσμα της 
πλέον πρόσφατης έκθεσης του ICES, θα έχει 
ως αποτέλεσμα ποσοστό θνησιμότητας λόγω 
αλιείας 0,15 ετησίως κατά το έτος 
εφαρμογής του.

2. Στην περίπτωση που το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας για το απόθεμα 
μερλούκιου του Νότου εκτιμηθεί από την 
ΕΤΟΕΑ, υπό το πρίσμα της πλέον 
πρόσφατης έκθεσης του ICES, ότι είναι ίσο 
ή κατώτερο από 0,31 ετησίως, τα TAC 
καθορίζονται σε επίπεδο αλιευμάτων το 
οποίο, σύμφωνα με την επιστημονική 
αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ υπό το πρίσμα της 
πλέον πρόσφατης έκθεσης του ICES, θα έχει 
ως αποτέλεσμα ποσοστό θνησιμότητας λόγω 
αλιείας 0,31 ετησίως κατά το έτος 
εφαρμογής του.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το επιδιωκόμενο ποσοστό μείωσης της ετήσιας θνησιμότητας είναι υπερβολικά φιλόδοξο και 
δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση του τομέα. Να σημειωθεί ότι, εάν εγκριθεί το 
όριο θνησιμότητας λόγω αλιείας που προτείνει η Επιτροπή, αυτό θα σημαίνει τη μείωση του 
ποσοστού αυτού κατά περισότερο από 60%.

Τροπολογία: Rosa Miguélez Ramos

Τροπολογία 33
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Στην περίπτωση που το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας για το απόθεμα 
μερλούκιου του Νότου εκτιμηθεί από την 

2. Στην περίπτωση που το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας για το απόθεμα 
μερλούκιου του Νότου εκτιμηθεί από την 
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ΕΤΟΕΑ, υπό το πρίσμα της πλέον 
πρόσφατης έκθεσης του ICES, ότι είναι ίσο 
ή κατώτερο από 0,17 ετησίως, τα TAC 
καθορίζονται σε επίπεδο αλιευμάτων το 
οποίο, σύμφωνα με την επιστημονική 
αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ υπό το πρίσμα της 
πλέον πρόσφατης έκθεσης του ICES, θα έχει 
ως αποτέλεσμα ποσοστό θνησιμότητας λόγω 
αλιείας 0,15 ετησίως κατά το έτος 
εφαρμογής του.

ΕΤΟΕΑ, υπό το πρίσμα της πλέον 
πρόσφατης έκθεσης του ICES, ότι είναι ίσο 
ή κατώτερο από 0,27 ετησίως, τα TAC 
καθορίζονται σε επίπεδο αλιευμάτων το 
οποίο, σύμφωνα με την επιστημονική 
αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ υπό το πρίσμα της 
πλέον πρόσφατης έκθεσης του ICES, θα έχει 
ως αποτέλεσμα ποσοστό θνησιμότητας λόγω 
αλιείας 0,27 ετησίως κατά το έτος 
εφαρμογής του.

Or. es

Αιτιολόγηση

Υπολογίζεται ότι με αυτό το ποσοστό θνησιμότητας εξασφαλίζεται η βιώσιμη εκμετάλλευση των 
πόρων.

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 34
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Περιορισμοί διακύμανσης των TAC
1. Από το πρώτο έτος εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι 
κάτωθι κανόνες:

διαγράφεται

α) στην περίπτωση που η εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 5 ή του άρθρου 6 
οδηγήσει σε TAC τα οποία υπερβαίνουν τα 
TAC του προηγούμενου έτους κατά 
περισσότερο από 25%, το Συμβούλιο 
θεσπίζει TAC τα οποία δεν υπερβαίνουν 
περισσότερο από 25% τα TAC του 
προηγούμενου έτους·
β) στην περίπτωση που η εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 5 ή του άρθρου 6 
οδηγήσει σε TAC τα οποία υπολείπονται 
περισσότερο από 25% των TAC του 
προηγούμενου έτους, το Συμβούλιο 
θεσπίζει TAC τα οποία δεν υπολείπονται 
περισσότερο από 25% των TAC του 
προηγούμενου έτους.

Or. pt
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Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 35
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

2. Από το δεύτερο έτος εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι 
κάτωθι κανόνες:

2. Από το πρώτο έτος εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι 
κάτωθι κανόνες:

Or. pt

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 36
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΗΜΕΙΟ A

α) στην περίπτωση που η εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 5 ή του άρθρου 6 
οδηγήσει σε TAC τα οποία υπερβαίνουν τα 
TAC του προηγούμενου έτους κατά 
περισσότερο από 15%, το Συμβούλιο 
θεσπίζει TAC τα οποία δεν υπερβαίνουν 
περισσότερο από 15% τα TAC του 
προηγούμενου έτους·

α) στην περίπτωση που η εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 5 ή του άρθρου 6 
οδηγήσει σε TAC τα οποία υπερβαίνουν τα 
TAC του προηγούμενου έτους κατά 
περισσότερο από 10%, το Συμβούλιο 
θεσπίζει TAC τα οποία δεν υπερβαίνουν 
περισσότερο από 10% τα TAC του 
προηγούμενου έτους·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας των αλεπάλληλων μειώσεων των TAC που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια,και για 
να περιορισθούν οι συνέπειες αυτών των συνεχών μειώσεων, προτείνεται ένα ανώτατο όριο 
μείωσης των TAC κατά 10% ετησίως.

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 37
ΑΡΘΡΟ 7 A (νέο)

ΑΡΘΡΟ 7α
Ορισμός των TAC σε εξαιρετικές 
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περιστάσεις
Όταν η ΕΤΟΕΑ εκτιμήσει, με βάση την πιό 
πρόσγατη έκθεση του ICES, ότι η 
ποσότητα ώριμων ιχθύων του αποθέματος 
μερλούκιου του Νότου είναι κατώτερη των 
25.000 τόνων, εφαρμόζονται οι εξής 
κανόνες:
(α) όταν προβλέπεται ότι, εάν εφαρμοσθεί 
το άρθρο 5, κατά το τέλος του έτους ισχύος 
των TAC θα υπάρχει αύξηση της 
ποσότητας ώριμων ιχθύων τέτοια ώστε 
αυτή να υπερβεί τους 25.000 τόνους, 
τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο αυτό·
(β) όταν προβλέπεται το αντίθετο, το 
Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία και μετά 
από πρόταση της Επιτροπής, ορίζει για το 
επόμενο έτος TAC κατώτερα εκείνων τα 
οποία θα προέκυπταν από την εφαρμογή 
της μεθόδου που περιγράφεται στο άρθρο 
5.

Or. es

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 38
ΑΡΘΡΟ 7 A (νέο)

ΑΡΘΡΟ 7α
Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν 
ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή του 
συστήματος μείωσης της αλιευτικής 
προσπάθειας, με την εφαρμογή εθνικών 
σχεδίων που είναι προσαρμοσμένα στη 
συγκεκριμένη πραγματικότητα του κάθε 
κράτους μέλους.
Σε αυτή τη δέσμη μέτρων μπορεί να 
περιλαμβάνεται η επιλεκτική διάλυση 
σκαφών, η προσωρινή ακινητοποίηση του 
στόλου και/ή ο ορισμός ανώτατου αριθμού 
ημερών αλιευτικής δραστηριότητας ανά 
σκάφος και έτος. Το σύνολο των μέτρων 
που θα θεωρηθούν κατάλληλα 
ανακοινώνονται στην Επιτροπή η οποία, 
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στη βάση των εκτεθέντων, υποβάλλει 
πρόταση στο Συμβούλιο το οποίο 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
Τα μέτρα που λαμβάνει ένα κράτος μέλος 
εφαρμόζονται σε όλα τα σκάφη που 
δραστηριοποιούνται στα χωρικά του ύδατα 
ή τα ύδατα της δικαιοδοσίας του, με 
γνώμονα τη διατήρηση των πόρων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιτρέπει τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας μέσω της εφαρμογής 
μέτρων τα οποία στοχεύουν αποκλειστικά τα σκάφη που είναι υπεύθυνα για το μεγαλύτερο μέος 
των αλιεύσεων μερλούκιου και καραβίδας, χωρίς να επηρεάζονται τα άλλα σκάφη. Έτσι, τα 
μέτρα αυτά εξυπηρετούν το κοινοτικό συμφέρον χωρίς να βλάπτουν τα συμφέροντα των 
πλοιοκτητών των κρατών μελών που δεν ασχολούνται με την αλιεία μερλούκιου ή καραβίδας.

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 39
ΑΡΘΡΟ 8

Καθορισμός μέγιστων επιτρεπόμενων 
κιλοβατοημερών

Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 
πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως της 
Επιτροπής, σχετικά με το μέγιστο 
επιτρεπόμενο επίπεδο κιλοβατοημερών, το 
οποίο δεν υπερβαίνει την τιμή που 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στο παράρτημα, για ομάδες 
αλιευτικών σκαφών κάθε κράτους μέλους 
τα οποία πρόκειται να αλιεύσουν τα 
σχετικά αποθέματα κατά το προσεχές έτος.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 40
ΑΡΘΡΟ 9



AM\557930EL.doc 11/23 PE 355.459v01-00

EL

Δημιουργία και συγκρότηση βάσης 
δεδομένων

διαγράφεται

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί βάση 
δεδομένων η οποία, για καθεμία από τις 
γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 1, για κάθε έτος της περιόδου 
αναφοράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 και για κάθε σκάφος που 
φέρει τη σημαία του και είναι νηολογημένο 
στην Κοινότητα, το οποίο έχει εκφορτώσει 
οποιαδήποτε ποσότητα καραβίδας ή/και 
μερλούκιου του Νότου κατά την ανωτέρω 
περίοδο, περιέχει τις εξής πληροφορίες:

α) το όνομα και τον εσωτερικό αριθμό 
μητρώου του στόλου του σκάφους·
β) την εγκατεστημένη ισχύ μηχανών του 
σκάφους σε kw, η οποία μετράται 
σύμφωνα με τον κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2930/861·
γ) τον αριθμό των ημερών απουσίας από 
λιμένα, όπως ορίζεται στο άρθρο 13·
δ) την ποσότητα μερλούκιου του Νότου 
που εκφορτώθηκε, σε τόνους·
ε) την ποσότητα καραβίδας που 
εκφορτώθηκε, σε τόνους·

στ) τις κιλοβατοημέρες ως γινόμενο του 
αριθμού των ημερών απουσίας από λιμένα 
επί τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ των 
μηχανών σε kw.

2. Η βάση δεδομένων δημιουργείται το 
αργότερο μέχρι τις εξής ημερομηνίες:

α) 31 Οκτωβρίου 2004, σχετικά με την 
τριετή περίοδο αναφοράς 2001, 2002 και 
2003·

(β) 15 Ιουλίου εκάστου έτους μετά το 2004, 
σχετικά με την προηγούμενη τριετή 
περίοδο αναφοράς.

3. Η βάση δεδομένων γνωστοποιείται στην 
Επιτροπή σε έγγραφη μορφή και σε μορφή 
προσπελάσιμη από υπολογιστή μορφή το 

  
1 ΕΕ L 274, της 25.9.1986, σ. 1.
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αργότερο στις 15 Νοεμβρίου 2004 σχετικά 
με την περίοδο αναφοράς που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και μέχρι τις 
31 Ιουλίου του σχετικού έτους όσον αφορά 
την περίοδο αναφοράς που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β).

Or. pt

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 41
ΑΡΘΡΟ 10

Υπολογισμοί που πραγματοποιούνται από 
τα κράτη μέλη

διαγράφεται

1. Από κάθε κράτος μέλος υπολογίζονται οι 
κάτωθι ποσότητες:
α) ο μέσος αριθμός κιλοβατοημερών για 
την περίοδο αναφοράς για κάθε σκάφος 
που περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων 
που αναφέρεται στο άρθρο 9·
β) το σύνολο των μέσων αριθμών 
κιλοβατοημερών για τα σκάφη που 
περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων η 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 9 ως το 
άθροισμα του μέσου αριθμού 
κιλοβατοημερών που υπολογίζεται στο 
στοιχείο α).
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
προσαρμογή των υπολογισμών βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) όποτε 
παρίσταται ανάγκη ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οποιαδήποτε όρια της αλιευτικής 
προσπάθειας τα οποία προβλέπονται στην 
απόφαση αριθ. 97/413/ΕΚ του Συμβουλίου.
3. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός των 
ιδίων προθεσμιών με εκείνες του άρθρου 9 
παράγραφος 3.

Or. pt
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Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 42
ΑΡΘΡΟ 11

Κατανομή κιλοβατοημερών διαγράφεται
Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει ετησίως για 
την κατανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου 
αριθμού κιλοβατοημερών μεταξύ σκαφών 
που φέρουν τη σημαία του και είναι 
νηολογημένα στην Κοινότητα.

Or. pt

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 43
ΑΡΘΡΟ 12

Κατάλογος σκαφών διαγράφεται
1. Εντός δύο μηνών από την της απόφασης 
του Συμβουλίου που αναφέρεται στο 
άρθρο 8, για καθεμία από τις γεωγραφικές 
περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 1, κάθε 
κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή 
κατάλογο με το όνομα και τον εσωτερικό 
αριθμό μητρώου του στόλου του σκάφους 
στο οποίο έχουν κατανεμηθεί 
κιλοβατοημέρες.

2. Μέχρις ότου ένα κράτος μέλος
κοινοποιήσει στην Επιτροπή τον κατάλογο 
βάσει της παραγράφου 1, εξακολουθεί να 
ισχύει ο πλέον προσφάτως κοινοποιηθείς 
στην Επιτροπή κατάλογος.
Εφόσον δεν έχουν προηγουμένως 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή τέτοιοι 
κατάλογοι, ο κατάλογος θεωρείται ότι 
περιλαμβάνει τα σκάφη των οποίων το 
όνομα και ο εσωτερικός αριθμός μητρώου 
του στόλου περιλαμβάνονται στη βάση 
δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 9 
για την πλέον πρόσφατη περίοδο 
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αναφοράς.

Or. pt

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 44
ΑΡΘΡΟ 13

Ημέρες απουσίας από λιμένα διαγράφεται

1. Οι κιλοβατοημέρες που έχουν διατεθεί 
σε μεμονωμένο σκάφος μετατρέπονται σε 
ισοδύναμο αριθμό ημερών απουσίας από 
λιμένα με διαίρεση των εν λόγω 
κιλοβατοημερών δια της εγκατεστημένης 
ισχύος μηχανών σε kw του εν λόγω 
σκάφους, πρόσθεση του αριθμού 0,5 στο 
αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού και μη 
λαμβάνοντας υπόψη στο αποτέλεσμα 
οποιοδήποτε δεκαδικό ψηφίο ή άλλο 
κλάσμα.
2. Μία ημέρα απουσίας από λιμένα 
θεωρείται ότι είναι κάθε συνεχής περίοδος 
24 ωρών από την ώρα εισόδου σε μία 
γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στο 
άρθρο 1, ή οποιοδήποτε τμήμα της εν λόγω 
χρονικής περιόδου.

Or. pt

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 45
ΑΡΘΡΟ 14

Υποχρεώσεις των κρατών μελών διαγράφεται
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
σκάφος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
που αναφέρεται στο άρθρο 12 δεν 
απουσιάζει από λιμένα και δεν είναι παρόν 
εντός οποιασδήποτε από τις γεωγραφικές 
περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 1, για 
χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τον 
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αριθμό των ημερών που υπολογίζονται με 
βάση το άρθρο 13 παράγραφος 1.

Or. pt

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 46
ΑΡΘΡΟ 15

1. Σκάφος το οποίο δεν έχει περιληφθεί 
στον κατάλογο που ορίζεται στο άρθρο 12 
απαγορεύεται να εκφορτώνει ή να 
μεταφορτώνει μερλούκιο του Νότου ή 
καραβίδα που αλιεύθηκαν σε οποιαδήποτε 
από τις γεωγραφικές περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 1.
2. Μέχρις ότου ένα κράτος μέλος 
δημιουργήσει βάση δεδομένων και την 
κοινοποιήσει στην Επιτροπή σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 9, όλα τα σκάφη 
του εν λόγω κράτους μέλους απαγορεύεται 
να εκφορτώνουν μερλούκιο του Νότου ή 
καραβίδες που αλιεύθηκαν σε οποιαδήποτε 
από τις γεωγραφικές περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 1.

Στα σκάφη που αλιεύουν περιστασιακή ή 
τυχαία μερλούκιο του Νότου και/ή 
καραβίδα, επιτρέπεται ένα ποσοστό 
παράπλευρων αλιευμάτων 10% ανά έξοδο, 
μέχρι ένα ανώτατο όριο 5 τόνων ετησίως.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγονται απορρίψεις στη θάλασσα από σκάφη που αλιεύουν 
περιστασιακά μερλούκιο του Νότου ή καραβίδες, κάνοντας έτσι δυνατή μια καλύτερη 
μεταχείριση των στοιχείων που σχετίζονται με τη διαχείριση των ειδών αυτών.

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 47
ΑΡΘΡΟ 16

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19α του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, τα άρθρα 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19α του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, τα άρθρα 
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19β, 19γ, 19δ, 19ε και 19ια του εν λόγω 
κανονισμού εφαρμόζονται στα σκάφη που 
περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων που 
προβλέπεται στο άρθρο 9, τα οποία ασκούν 
δραστηριότητες στις γεωγραφικές περιοχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 1.

19β, 19γ, 19δ, 19ε και 19ια του εν λόγω 
κανονισμού εφαρμόζονται στα σκάφη τα 
οποία ασκούν δραστηριότητες στις 
γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 1.

Or. es

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 48
ΑΡΘΡΟ 16

Μηνύματα σχετικά με την αλιευτική 
προσπάθειαEffort messages

διαγράφεται

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19α του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, τα 
άρθρα 19β, 19γ, 19δ, 19ε και 19ια του εν 
λόγω κανονισμού εφαρμόζονται στα σκάφη 
που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων 
που προβλέπεται στο άρθρο 9, τα οποία 
ασκούν δραστηριότητες στις γεωγραφικές 
περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα μέτρα θεωρούνται υπερβολικά και από διοικητική άποψη δύσκαμπτα, για τους 
αλιείς που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές (παράκτιες ζώνες).

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 49
ΑΡΘΡΟ 17

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 

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 
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αλιεύματα των κρατών μελών1, 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.

αλιεύματα των κρατών μελών2, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής κατά την 
εκτίμηση των ποσοτήτων μερλούκιου του 
Νότου σε χιλιόγραμμα οι οποίες 
διατηρούνται επί των σκαφών, είναι 10% επί 
του αριθμού που έχει εγγραφεί στο 
ημερολόγιο.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο αυτό είναι λογικότερο, εφόσον είναι πλησιέστερο προς την ισχύουσα γενική 
νομοθεσία, χωρίς να βλάπτει τον έλεγχο των αλιευμάτων.

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 50
ΑΡΘΡΟ 18

Ζύγιση εκφορτωνόμενων αλιευμάτων διαγράφεται
Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε ποσότητα 
μερλούκιου του Νότου άνω των 50 
χιλιογράμμων και/ή 50 χιλιογράμμων 
καραβίδας, η οποία αλιεύθηκε σε 
οποιαδήποτε από τις περιοχές που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 ζυγίζεται
πριν από την πώληση σε ζυγούς 
ιχθυόσκαλας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην Πορτογαλία δεν είναι υποχρεωτική η πώληση των κατεψυγμένων ιχθύων σε ιχθυόσκαλες, 
πράγμα που κάνει αδύνατη την εφαρμογή των όσων προβλέπονται στο άρθρο αυτό, κυρίως για 
ορισμένες τράτες οστρακοδέρμων.

  
1 ΕΕ L 276 της 10.10.1983, σ.1.
2 ΕΕ L 276 της 10.10.1983, σ.1.
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Τροπολογία: Rosa Miguélez Ramos

Τροπολογία 51
ΑΡΘΡΟ 18

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε ποσότητα 
μερλούκιου του Νότου άνω των 50 
χιλιογράμμων και/ή 50 χιλιογράμμων 
καραβίδας, 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 
μερλούκιου του Νότου άνω των 300 
χιλιογράμμων και/ή 150 χιλιογράμμων 
καραβίδας, η οποία αλιεύθηκε σε 
οποιαδήποτε από τις περιοχές που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 ζυγίζεται πριν 
από την πώληση σε ζυγούς ιχθυόσκαλας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα των 50 κιλών είναι πολύ μικρή και για τα δύο είδη και θα δημιουργούσε μια σειρά 
πολύ δαπανηρών υποχρεώσεων για τα σκάφη, ενώ θα είχε ελάχιστο αντίκτυπο στην αλίευση 
των ειδών αυτών.

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 52
ΑΡΘΡΟ 20, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
μπορούν να απαιτήσουν τη ζύγιση 
οποιασδήποτε ποσότητας μερλούκιου του 
Νότου άνω των 50 χιλιογράμμων ή 
καραβίδας 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 μερλούκιου του 
Νότου άνω των 300 χιλιογράμμων ή 
καραβίδας άνω των 150 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. es

Τροπολογία: Rosa Miguélez Ramos

Τροπολογία 53
ΑΡΘΡΟ 20, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
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1. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
μπορούν να απαιτήσουν τη ζύγιση 
οποιασδήποτε ποσότητας μερλούκιου του 
Νότου άνω των 50 χιλιογράμμων ή 
καραβίδας 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 μερλούκιου του 
Νότου άνω των 300 χιλιογράμμων ή 
καραβίδας άνω των 150 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. es

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα των 50 κιλών είναι πολύ μικρή και για τα δύο είδη και θα δημιουργούσε μια σειρά 
πολύ δαπανηρών υποχρεώσεων για τα σκάφη, ενώ θα είχε ελάχιστο αντίκτυπο στην αλίευση 
των ειδών αυτών.

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 54
ΑΡΘΡΟ 20, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 13 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, όλες οι 
ποσότητες μερλούκιου του Νότου ή 
καραβίδας 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 ειδών. 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 άνω των 300 χιλιογράμμων 
μερλούκιου του Νότου ή άνω των 150 
χιλιογράμμων καραβίδας 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 ειδών. Η 
εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, δεν εφαρμόζεται.

Or. es
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Τροπολογία: Rosa Miguélez Ramos

Τροπολογία 55
ΑΡΘΡΟ 20, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 13 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, όλες οι 
ποσότητες μερλούκιου του Νότου ή 
καραβίδας 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 ειδών. 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 άνω των 300 χιλιογράμμων 
μερλούκιου του Νότου ή άνω των 150 
χιλιογράμμων καραβίδας 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 ειδών. Η 
εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, δεν εφαρμόζεται.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα των 50 κιλών είναι πολύ μικρή και για τα δύο είδη και θα δημιουργούσε μια σειρά 
πολύ δαπανηρών υποχρεώσεων για τα σκάφη, ενώ θα είχε ελάχιστο αντίκτυπο στην αλίευση 
των ειδών αυτών.

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 56
ΑΡΘΡΟ 22

ΑΡΘΡΟ 29 B (ΕΚ Κανονισμός αριθ. 850/98)

Απαγορεύεται η αλιεία με τράτες βυθού και 
κιούρτους στις γεωγραφικές περιοχές που 
οριοθετούνται από μία γραμμή που συνδέει 
τις ακόλουθες γεωγραφικές συντεταγμένες:

Τα κράτη μέλη τα οποία αφορά αυτό το 
σχέδιο αποκατάστασης, λαμβάνουν μέτρα 
διαχείρισης, έχοντας υπόψη την ιδιαίτερη 
κοινωνικοοικονομική τους 
πραγματικότητα και τη συγκεκριμένη 
κατάσταση των αποθεμάτων και των 
αλιευτικών εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται. 

Περιοχή 1 Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται σε όλους 
τους στόλους που αλιεύουν στα χωρικά 
ύδατα ή σε ύδατα της δικαιοδοσίας της 
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Πορτογαλίας και της Ισπανίας.
Γεωγραφικό πλάτος 43°35Β, γεωγραφικό 
μήκος 004°45Δ

Στα προαναφερθέντα μέτρα 
περιλαμβάνονται:

Γεωγραφικό πλάτος 43°45Β, γεωγραφικό 
μήκος 004°45Δ

1. Η καθιέρωση μιας ζώνης βιολογικής 
παύσης της αλιείας στη διάρκεια 3-4 
μηνών ετησίως, στην περιοχή που 
σημειώνεται στο παράρτημα, για να 
προστατευθεί η αποκατάσταση των 
αποθεμάτων καραβίδας.

Γεωγραφικό πλάτος 43°37Β, γεωγραφικό 
μήκος 005°20Δ

Περιοχή 1

Γεωγραφικό πλάτος 43°55Β, γεωγραφικό 
μήκος 005°20Δ

Γεωγραφικό πλάτος 36º 54'Β, γεωγραφικό 
μήκος 7º 40'Δ

Περιοχή 2: Γεωγραφικό πλάτος 36°34Β, γεωγραφικό 
μήκος 7º 40Δ

Γεωγραφικό πλάτος 43°37Β, γεωγραφικό 
μήκος 006°15Δ

Γεωγραφικό πλάτος 36°34Β, γεωγραφικό 
μήκος 7º 19Δ

Γεωγραφικό πλάτος 43°50Β, γεωγραφικό 
μήκος 006°15Δ

Γεωγραφικό πλάτος 36°54Β, γεωγραφικό 
μήκος 7°19Δ

Γεωγραφικό πλάτος 44°00Β, γεωγραφικό 
μήκος 006°45Δ

2. Απαγόρευση των αλιεύσεων και 
εκφορτώσεων καραβίδας για όλους τους 
στόλους, μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης 
Οκτωβρίου.

Γεωγραφικό πλάτος 43°34Β, γεωγραφικό 
μήκος 006°45Δ

3. Απαγόρευση των αλιεύσεων και 
εκφορτώσεων οστρακοδέρμων - γαρίδα, 
κόκκινη γαρίδα, ροζ γαρίδα και καραβίδα -
μεταξύ 24ης Δεκεμβρίου και της 
τελευταίας ημέρας του Φεβρουαρίου.

Περιοχή 3: 4. Οριστική ακινητοποίησηαλιευτικών 
σκαφών μέσω μιας πολιτικής επιλεκτικής 
διάλυσης σκαφών που αλιεύουν τα είδη 
αυτά.

Γεωγραφικό πλάτος 42°00Β, γεωγραφικό 
μήκος 009°00Δ
Γεωγραφικό πλάτος 42°27Β, γεωγραφικό 
μήκος 009°00Δ
Γεωγραφικό πλάτος 42°27Β, γεωγραφικό 
μήκος 009°30Δ
Γεωγραφικό πλάτος 42°00Β, γεωγραφικό 
μήκος 009°30Δ
Περιοχή 4:
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Γεωγραφικό πλάτος 37°45Β, γεωγραφικό 
μήκος 009°00Δ
Γεωγραφικό πλάτος 38°10Β, γεωγραφικό 
μήκος 009°00Δ
Γεωγραφικό πλάτος 38°10Β, γεωγραφικό 
μήκος 009°15Δ
Γεωγραφικό πλάτος 37°45Β, γεωγραφικό 
μήκος 009°20Δ
Περιοχή 5:
Γεωγραφικό πλάτος 36°05Β, γεωγραφικό 
μήκος 007°00Δ
Γεωγραφικό πλάτος 36°35Β, γεωγραφικό 
μήκος 007°00Δ
Γεωγραφικό πλάτος 36°45Β, γεωγραφικό 
μήκος 007°18Δ
Γεωγραφικό πλάτος 36°50Β, γεωγραφικό 
μήκος 007°50Δ
Γεωγραφικό πλάτος 36°25Β, γεωγραφικό 
μήκος 007°50Δ”

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι χώρες τις οποίες αφορά το σχέδιο αποκατάστασης θα έχουν περισσότερες δυνατότητες για τη 
διαμόρφωση στρατηγικής για την αποκατάσταση των αποθεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πραγματικές συνθήκες του αλιευτικού τομέα τους και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση 
που πρέπει να προστατεύσουν. Χωρίς να θίγεται ο βασικός στόχος του σχεδίου αυτού, 
προτείνονται εναλλακτικές λύσεις που βλάπτουν λιγότερο τον αλιευτικό τομέα. Η περιοχή 
προσωρινής βιολογικής παύσης που προβλέπεται στο άρθρο αυτό και περιγράφεται στο 
παράρτημα, είναι το αποτέλεσμα ερευνητικών αποστολών που πραγματοποιήθηκαν στην 
Πορτογαλία και την Ισπανία στη διάρκεια διαφόρων ετών και με διαφορετικά σκάφη. Τα 
προτεινόμενα όριά της καλύπτουν τα σημεία μεγαλύτερης συγκέντρωσης μικρής καραβίδας 
(στοιχεία που επιβεβαιώνονται από το IPIMAR), λόγος για τον οποίο η περιοχή αυτή θεωρείται 
προτιμότερη από τις προτάσεις της Επιτροπής για την ίδια ζώνη.

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 57
ΑΡΘΡΟ 22 A (νέο)

ΑΡΘΡΟ 22a
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Η Επιτροπή υποβλαλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση που 
περιέχει τα συμπεράσματα όσον αφορά την 
εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης για 
τον μερλούκιο του Νότου και την 
καραβίδα, περιλαμβανομένων των 
κοινωνικοοικονομικών στοιχείων που 
σχετίζονται με το σχέδιο αυτό. Η έκθεση 
συντάσσεται δύο έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. pt
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