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Τροπολογία 7
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
111, η Επιτροπή μπορεί να απαλλάσσει, 
για περιορισμένη και ανανεώσιμη περίοδο, 
ορισμένες κατηγορίες αλιευτικών σκαφών 
από την υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, ή να προβλέπει για την 
αναγγελία άλλο χρονικό διάστημα, 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το 
είδος των αλιευτικών προϊόντων, την 
απόσταση μεταξύ των περιοχών αλιείας, 
των τόπων εκφόρτωσης και των λιμένων 
στους οποίους τα εν λόγω σκάφη είναι 
νηολογημένα ή καταχωρημένα.

4. Η αρμόδια αρχή μπορεί να απαλλάσσει, 
για περιορισμένη και ανανεώσιμη περίοδο, 
ορισμένες κατηγορίες αλιευτικών σκαφών 
από την υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, ή να προβλέπει για την 
αναγγελία άλλο χρονικό διάστημα, 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το 
είδος των αλιευτικών προϊόντων, την 
απόσταση μεταξύ των περιοχών αλιείας, 
των τόπων εκφόρτωσης και των λιμένων 
στους οποίους τα εν λόγω σκάφη είναι 
νηολογημένα ή καταχωρημένα.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η απλούστευση και η βελτίωση της κοινοτικής νομοθεσίας αποτελεί υπέρτατο στόχο κατά την 
εκπόνησή της. Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να αποτελεί εξαίρεση· θα πρέπει να βελτιώνει 
τον έλεγχο και να μην δημιουργεί περισσότερη γραφειοκρατία. Εφόσον οι αρμόδιες αρχές 
υποτίθεται ότι έχουν ως καθήκον τη στήριξη της νομοθεσίας, είναι ακριβώς εκείνες που 
βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή θέση για να εκτιμούν, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, ποιές 
είναι οι καλύτερες συνθήκες για την εκ των προτέρων κοινοποίηση κατά την άφιξη στον λιμένα 
και αν απαιτούνται εξαιρέσεις από το γενικό κανόνα.

Τροπολογία 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 47 διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η αλιεία για λόγους αναψυχής αποτελεί κοινή δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου για 
πολλούς ευρωπαίους και έχει βασική σημασία να υποστηριχθεί αυτή η παράδοση και στο 
μέλλον χωρίς να αυξηθεί ο φόρτος που προέρχεται από υπερβολικό αριθμό διατάξεων και από 
υπερβολική γραφειοκρατία. Το προτεινόμενο άρθρο πρέπει να απορριφθεί για τους εξής λόγους: 
1. Ο διακανονισμός της αλιείας για λόγους αναψυχής φαίνεται παράλογος όταν τα υφιστάμενα 
προβλήματα με τα αλιευτικά αποθέματα δεν προκαλούνται από υπερβολική αλιεία για λόγους 
αναψυχής αλλά μάλλον από μη αειφόρο βιομηχανική αλιεία. 2. Η απαίτηση από τους αλιείς για 
λόγους αναψυχής να καταχωρούν τα αλιεύματά τους είναι δαπανηρή, επίπονη και άνευ λόγου 
γραφειοκρατική. 3. Εκτός από την άμεση καταχώρηση των αλιευμάτων υπάρχουν και άλλες 
μέθοδοι που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί η εμβέλεια της αλιείας για 
λόγους αναψυχής.

Τροπολογία 9
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 47 διαγράφεται

Or. sv

Αιτιολόγηση

Εκείνο που μας έχει δώσει η κοινή αλιευτική πολιτική είναι θάλασσες χωρίς ψάρια. Παράλληλα 
με τη θέσπιση ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου, ο παρών 
κανονισμός αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στο κοινό όσον αφορά τους 
κοινοτικούς ελέγχους στο πλαίσιο της αλιευτικής πολιτικής. Το να προτείνεται - στο πλαίσιο της 
πολιτικής που δημιούργησε τα προβλήματα - η επέκταση του ελέγχου στην αλιεία για λόγους 
αναψυχής στην Ένωση είναι πράγμα απαράδεκτο.
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Τροπολογία 10
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη 
ζύγιση νωπών αλιευμάτων μετά τη 
μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης, υπό 
τον όρο ότι τα αλιεύματα δεν ήταν δυνατόν 
να ζυγιστούν κατά την εκφόρτωση και ότι 
μεταφέρονται σε προορισμό στο έδαφος 
του κράτους μέλους που δεν απέχει 
περισσότερο από 20 χιλιόμετρα από το 
σημείο εκφόρτωσης.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη 
ζύγιση νωπών αλιευμάτων μετά τη 
μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης, υπό 
τον όρο ότι τα αλιεύματα δεν ήταν δυνατόν 
να ζυγιστούν κατά την εκφόρτωση και ότι 
μεταφέρονται σε προορισμό στο έδαφος 
του κράτους μέλους που δεν απέχει 
περισσότερο από 20 χιλιόμετρα από το 
σημείο εκφόρτωσης. Κατόπιν αιτήματος 
μιας αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
111, η Επιτροπή οφείλει να προβεί σε 
εξαίρεση από το όριο των 20 χιλιομέτρων 
για αλιεύματα τέτοια που 
προσδιορίζονται στο αίτημα της 
αρμόδιας αρχής.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Σε χώρες με μεγάλες αποστάσεις η απαίτηση μέγιστης απόστασης 20 χιλιομέτρων μεταξύ του 
τόπου εκφόρτωσης και του τόπου ζύγισης μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καθιστά την 
αλιεία αδύνατη. Η αρμόδια αρχή και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να συμφωνήσουν 
για την έκδοση εξαιρέσεων, στο πλαίσιο πάντοτε αυστηρών μορφών ελέγχου.

Τροπολογία 11
Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α.Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
παρόν κεφάλαιο συνοδεύονται και από 
άλλες κυρώσεις ή μέτρα, όπως ιδιαίτερα 
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την επιστροφή κρατικών ενισχύσεων ή 
επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν από 
σκάφη ΠΛΑ αλιείας κατά την διάρκεια 
της αντίστοιχης χρηματοδοτικής 
περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σκάφη ΠΛΑ δεν θα πρέπει να λαμβάνουν χρήματα των φορολογουμένων και τα σκάφη που 
έχουν λάβει χρήματα των φορολογουμένων κατά τη διάρκεια του λειτουργικού προγράμματος 
θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά. 

Τροπολογία 12
Anders Wijkman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι πληροφορίες για τα αλιευτικά 
σκάφη και τα εν λόγω πρόσωπα θα 
πρέπει να τίθενται στη διάθεση του
κοινού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη περιορίζουν πληροφορίες και λεπτομέρειες για την έκταση και το όνομα των 
σκαφών αλιείας ΠΛΑ στα ύδατά τους.
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