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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.



PR\546606EL.doc 3/1 PE 349.947v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................18



PE 349.947v01-00 4/1 PR\546606EL.doc

EL



PR\546606EL.doc 5/1 PE 349.947v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μέτρων 
αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην 
Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98
(COM(2003)0818 – C6-0042/2004 – 2003/0318(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2003)0818)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C5-0042/2004),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0000/2004),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Σύμφωνα με πρόσφατες 
επιστημονικές συμβουλές του Διεθνούς 
Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της 
Θάλασσας (ICES), τα αποθέματα 
μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στις 
διαιρέσεις ICES VIIΙc και ΙΧa σημείωσαν 

(1) Σύμφωνα με πρόσφατες 
επιστημονικές συμβουλές του Διεθνούς 
Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της 
Θάλασσας (ICES), τα αποθέματα 
μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στις 
διαιρέσεις ICES VIIΙc και ΙΧa, εξαιρέσει 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας τα 
οποία μείωσαν τις ποσότητες ώριμων για 
αναπαραγωγή ψαριών στη θάλασσα σε 
βαθμό ώστε τα αποθέματα να μην μπορούν 
να αναπληρωθούν από μόνα τους μέσω της 
αναπαραγωγής και ως εκ τούτου να 
απειλούνται με κατάρρευση.

του Κόλπου του Κάντιθ, σημείωσαν 
επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας τα 
οποία μείωσαν τις ποσότητες ώριμων για 
αναπαραγωγή ψαριών στη θάλασσα σε 
βαθμό ώστε τα αποθέματα να μην μπορούν 
να αναπληρωθούν από μόνα τους μέσω της 
αναπαραγωγής και ως εκ τούτου να 
απειλούνται με κατάρρευση.

Αιτιολόγηση

Η έκθεση του 2004 της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Διαχείριση της Αλιείας (ΑCFΜ) σε 
ό,τι αφορά τον μερλούκιο εξαιρεί ρητώς τον Κόλπο του Κάντιθ, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές 
αβεβαιότητες ως προς την ταυτότητα των αποθεμάτων αυτής της περιοχής.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4 a). Η έγκριση των μέτρων που είναι 
αναγκαία για την αποκατάσταση των 
αποθεμάτων αυτών συνεπάγεται την 
έγκριση κοινωνικο-οικονομικών μέτρων 
για την ανακούφιση των θιγομένων από 
τα μέτρα περιορισμού της αλιευτικής 
ικανότητας. Γι΄αυτό, πρέπει να ορισθούν 
επαρκείς πιστώσεις στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό, προκειμένου να 
αντιμετωπισθεί αυτή η κατάσταση.

Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγάλου αριθμού των θιγομένων, απαιτούνται τα δέοντα κοινοτικά κονδύλια για την 
ανακούφιση από την εφαρμογή αυτών των σχεδίων.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Τα απόλυτα μεγέθη των σχετικών 
αποθεμάτων, όπως εκτιμώνται από την 
ΕΤΟΕΑ και το ICES, είναι υπερβολικά 
αναξιόπιστα προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν ως στόχοι για την 
αποκατάσταση και, ως εκ τούτου, οι 
στόχοι πρέπει να εκφράζονται σε 
ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι, με τα σήμερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, αν και αβέβαια ακόμη, 
εντούτοις μπορούμε να θέσουμε ένα στόχο εκπεφρασμένο σε βιόμαζα.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Η αποκατάσταση των 
αποθεμάτων καραβίδας απαιτεί την 
προστασία από την αλιεία ορισμένων 
περιοχών αναπαραγωγής του είδους. Ως 
εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
850/98 του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 
1998 για τη διατήρηση των αλιευτικών 
πόρων μέσω τεχνικών μέτρων 
προστασίας των νεαρών θαλάσσιων 
οργανισμών,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα σκάφη που κινούνται σε αυτές τις περιοχές δεν αλιεύουν παρά πολύ σποραδικά 
καραβίδα. Ο προτεινόμενος από την Επιτροπή αποκλεισμός περιοχών είναι δυσανάλογο μέτρο 
σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο. Οι επιστημονικοί λόγοι στους οποίους στηρίζεται η 
Επιτροπή δεν είναι στέρεοι και θα χρειαστούν επί πλέον επιστημονικά στοιχεία προτού 
μπορέσει να εγκριθεί ένα μέτρο του είδους που προτείνει η Επιτροπή.

Τροπολογία 5
Άρθρο 1, στοιχείο α)

α) απόθεμα μερλούκιου του Νότου 
που απαντά στις διαιρέσεις VIIΙc και ΙΧa, 
όπως οριοθετούνται από το Διεθνές 
Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της 
Θάλασσας (ICES)·

α) απόθεμα μερλούκιου του Νότου 
που απαντά στις διαιρέσεις VIIΙc και ΙΧa, 
όπως οριοθετούνται από το Διεθνές 
Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της 
Θάλασσας (ICES), εξαιρέσει του Κόλπου 
του Κάντιθ·

Αιτιολόγηση

Η έκθεση του 2004 της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Διαχείριση της Αλιείας (ΑCFΜ) 
εξαιρεί ρητώς τον Κόλπο του Κάντιθ, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες ως προς 
την ταυτότητα των αποθεμάτων αυτής της περιοχής.
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Τροπολογία 6
Άρθρο 1, στοιχείο γ)

γ) απόθεμα καραβίδας που απαντά 
στη διαίρεση ICES ΙΧa.

γ) απόθεμα καραβίδας που απαντά 
στη διαίρεση ICES ΙΧa, εξαιρέσει του 
Κόλπου του Κάντιθ.

Αιτιολόγηση

Η έκθεση του 2004 της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Διαχείριση της Αλιείας (ΑCFΜ) 
εξαιρεί ρητώς τον Κόλπο του Κάντιθ, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες ως προς 
την ταυτότητα των αποθεμάτων αυτής της περιοχής.

Τροπολογία 7
Άρθρο 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 διαστήματος, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες του ICES.

Αιτιολόγηση

Βάσει των πλέον πρόσφατων επιστημονικών εκθέσεων, ο στόχος της αποκατάστασης των 
αποθεμάτων μερλουκίου πρέπει να επιδιωχθεί μέσω της επίτευξης του επιπέδου βιομάζας που 
συνιστούν οι επιστημονικοί οργανισμοί.

Τροπολογία 8
Άρθρο 5, παράγραφος 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 

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 aνά 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 
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ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που 
υπολογίστηκε για το προηγούμενο έτος.

ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που 
υπολογίστηκε για το προηγούμενο έτος.

Αιτιολόγηση

Εκ των όσων συνάγονται από την ακρόαση που είχε οργανώσει η Επιτροπή Αλιείας του 
Κοινοβουλίου, η βαθμιαία μείωση μέχρι μια θνησιμότητα επιπέδου 40% θεωρείται από 
επιστημονική άποψη αρκετή για να αποκατασταθεί το απόθεμα. Τούτο θα επέτρεπε να 
επιτευχθεί ο στόχος μας χωρίς να γίνουν δραστικές περικοπές στην αλιευτική δραστηριότητα.

Τροπολογία 9
Άρθρο 5, παράγραφος 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.

Αιτιολόγηση

Εκ των όσων συνάγονται από την ακρόαση που είχε οργανώσει η Επιτροπή Αλιείας του 
Κοινοβουλίου, η βαθμιαία μείωση μέχρι μια θνησιμότητα επιπέδου 40% θεωρείται από 
επιστημονική άποψη αρκετή για να αποκατασταθεί το απόθεμα. Τούτο θα επέτρεπε να 
επιτευχθεί ο στόχος μας χωρίς να γίνουν δραστικές περικοπές στην αλιευτική δραστηριότητα.

Τροπολογία 10
Άρθρο 7, παράγραφος 1

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 
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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.

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η πρώτη παράγραφος, για να διασφαλισθεί μια μεγαλύτερη σταθερότητα της 
αλιευτικής δραστηριότητας και προτείνεται ως ετήσιο ποσοστό διακύμανσης το 10%.

Τροπολογία 11
Άρθρο 7, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση

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:

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η πρώτη παράγραφος, για να διασφαλισθεί μια μεγαλύτερη σταθερότητα της 
αλιευτικής δραστηριότητας και προτείνεται ως ετήσιο ποσοστό διακύμανσης το 10%.

Τροπολογία 12
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο α)

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·

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η πρώτη παράγραφος, για να διασφαλισθεί μια μεγαλύτερη σταθερότητα της 
αλιευτικής δραστηριότητας και προτείνεται ως ετήσιο ποσοστό διακύμανσης το 10%.
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Τροπολογία 13
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο β)

β) στην περίπτωση που η εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 5 ή του άρθρου 
6 οδηγήσει σε TAC τα οποία υπολείπονται 
περισσότερο από 15% των TAC του 
προηγούμενου έτους, το Συμβούλιο 
θεσπίζει TAC τα οποία δεν υπολείπονται 
περισσότερο από 15% των 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 10% των TAC του 
προηγούμενου έτους, το Συμβούλιο 
θεσπίζει TAC τα οποία δεν υπολείπονται 
περισσότερο από 10% των TAC του 
προηγούμενου έτους.

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η πρώτη παράγραφος, για να διασφαλισθεί μια μεγαλύτερη σταθερότητα της 
αλιευτικής δραστηριότητας και προτείνεται ως ετήσιο ποσοστό διακύμανσης το 10%.

Τροπολογία 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Το Κεφάλαιο ΙΙΙ διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η έκθεση της εισηγήτριας καταργεί όλα τα άρθρα που προτείνει η Επιτροπή στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, 
δεδομένου ότι ο υπολογισμός του ορίου της αλιευτικής προσπάθειας, όπως αυτός γίνεται στην 
πρόταση, έχει ξεπεραστεί.

Τροπολογία 15
Άρθρο 7α (νέο)

Άρθρο 7α
1. Το ΤΑC στο οποίο αναφέρεται το 
Κεφάλαιο ΙΙ θα συμπληρωθεί με ένα 
σύστημα περιορισμού της αλιευτικής 
προσπάθειας ανά γεωγραφική περιοχή 
και ανά κατηγορία αλιευτικών εργαλείων, 
και με τον καθορισμό των προϋποθέσεων 
για τη χρήση αυτών των αλιευτικών 
δυνατοτήτων.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος 
Κανονισμού, η Επιτροπή θα παρουσιάσει 
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στο Συμβούλιο πρόταση που θα καθορίζει 
τον ετήσιο μέγιστο αριθμό ημερών 
αλιείας για τα σκάφη με σημαντικά 
αλιεύματα μερλούκιου του Νότου ή 
καραβίδας σε σχέση με τα ετήσια 
αλιεύματά τους. Ο εν λόγω αριθμός 
ημερών θα είναι ανάλογος της ετήσιας 
αναπροσαρμογής του δείκτη 
θνησιμότητας λόγω αλιείας που ορίζεται 
στο άρθρο 5.
3. Οι οριστικές αποσύρσεις ή οι αλλαγές 
αλιευτικού πεδίου ή σκαφών κατά τα τρία 
τελευταία έτη θα χρησιμεύσουν για την 
έγκριση επί πλέον ημερών αλιείας στα 
σκάφη που συνεχίζουν την αλιεία.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
μέτρα προσωρινής ή οριστικής 
ακινητοποίησης προκειμένου να 
επιτύχουν τους στόχους του σχεδίου και 
θα έχουν προς το σκοπό αυτό τη στήριξη 
των κοινοτικών κονδυλίων.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό αιτιολογείται από την απάλειψη του Κεφαλαίου ΙΙΙ της πρότασης της Επιτροπής 
(άρθρα 8 έως και 15). Η έκθεση της εισηγήτριας καταργεί όλα τα προτεινόμενα από την 
Επιτροπή άρθρα δεδομένου ότι ο υπολογισμός του ορίου της αλιευτικής προσπάθειας, όπως 
αυτός γίνεται στην πρόταση, έχει ξεπεραστεί.

Τροπολογία 16
Άρθρο 16

Άρθρο 16 διαγράφεται
Μηνύματα σχετικά με την αλιευτική 
προσπάθεια
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.
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι περισσότερες δραστηριότητες αλίευσης αυτών των ειδών είναι σε παράκτιες 
ζώνες, η εφαρμογή του άρθρου θα συνεπαγόταν ένα υπερβολικό γραφειοκρατικό βάρος χωρίς 
κανένα κέρδος από άποψη αποκατάστασης των αποθεμάτων. Η αλιευτική προσπάθεια μπορεί 
να ελεγχθεί μέσω του ημερολογίου του πλοίου ή μέσω του δορυφορικού συστήματος ελέγχου.

Τροπολογία 17
Άρθρο 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 
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.

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 μελών2, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής κατά την 
εκτίμηση των ποσοτήτων μερλούκιου του 
Νότου σε χιλιόγραμμα οι οποίες 
διατηρούνται επί των σκαφών, είναι 8%
επί του αριθμού που έχει εγγραφεί στο 
ημερολόγιο. Εάν η κοινοτική νομοθεσία 
δεν ορίζει συντελεστή μετατροπής, τότε 
εφαρμόζεται ο εγκεκριμένος από το 
κράτος μέλος εκείνο του οποίου τη 
σημαία φέρει το σκάφος.

Αιτιολόγηση

Κατ΄αναλογία προς το σχέδιο αποκατάστασης των αποθεμάτων βόρειου μερλουκίου, ορίζεται 
και εδώ ένα περιθώριο ανοχής 8% υπολογισμένο βάσει των συντελεστών μετατροπής του 
κράτους μέλους στο οποίο ανήκει η σημαία του πλοίου.

Τροπολογία 18
Άρθρο 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 

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε ποσότητα 
μερλούκιου του Νότου άνω των 500
χιλιογράμμων και/ή 50 χιλιογράμμων 
καραβίδας, η οποία αλιεύθηκε σε 
οποιαδήποτε από τις περιοχές που 

  
1 ΕΕ L 276 της 10.10.1983, σ.1.
2 ΕΕ L 276 της 10.10.1983, σ.1.
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προσδιορίζονται στο άρθρο 1 ζυγίζεται 
πριν από την πώληση σε ζυγούς 
ιχθυόσκαλας.

προσδιορίζονται στο άρθρο 1 ζυγίζεται 
πριν από την πώληση σε ζυγούς 
ιχθυόσκαλας.

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα των 50 κιλών είναι πολύ μικρή σε ό,τι αφορά τον μερλούκιο και θα προκαλούσε 
μια σειρά από πολυδάπανες υποχρεώσεις για τα σκάφη  με μικρή αλιευτική ικανότητα.

Τροπολογία 19
Άρθρο 20, παράγραφος 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 500 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.

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα των 50 κιλών είναι πολύ μικρή σε ό,τι αφορά τον μερλούκιο και θα προκαλούσε 
μια σειρά από πολυδάπανες υποχρεώσεις για τα σκάφη  με μικρή αλιευτική ικανότητα.

Τροπολογία 20
Άρθρο 20, παράγραφος 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 

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 13 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, 
όλες οι ποσότητες μερλούκιου του Νότου 
ή καραβίδας άνω των 500 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 
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στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2847/93, δεν εφαρμόζεται.

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2847/93, δεν εφαρμόζεται.

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα των 50 κιλών είναι πολύ μικρή σε ό,τι αφορά τον μερλούκιο και θα προκαλούσε 
μια σειρά από πολυδάπανες υποχρεώσεις για τα σκάφη  με μικρή αλιευτική ικανότητα.

Τροπολογία 21
Άρθρο 22

Άρθρο 29β (Κανονισμός (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) αριθ. 850/98)

Άρθρο 22 διαγράφεται
Περιορισμοί αλιείας όσον αφορά την 

καραβίδα
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ 850/98 
τροποποιείται ως εξής:
Μετά το άρθρο 29α παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο άρθρο:

“Άρθρο 29β.
Περιορισμοί αλιείας καραβίδας

Απαγορεύεται η αλιεία με τράτες βυθού 
και κιούρτους στις γεωγραφικές περιοχές 
που οριοθετούνται από μία γραμμή που 
συνδέει τις ακόλουθες γεωγραφικές 
συντεταγμένες:
Περιοχή 1
- Γεωγραφικό πλάτος 43°35Β, 
γεωγραφικό μήκος 004°45Δ
- Γεωγραφικό πλάτος 43°45Β, 
γεωγραφικό μήκος 004°45Δ
- Γεωγραφικό πλάτος 43°37Β, 
γεωγραφικό μήκος 005°20Δ
- Γεωγραφικό πλάτος 43°55Β, 
γεωγραφικό μήκος 005°20Δ
Περιοχή 2:
- Γεωγραφικό πλάτος 43°37Β, 
γεωγραφικό μήκος 006°15Δ
- Γεωγραφικό πλάτος 43°50Β, 
γεωγραφικό μήκος 006°15Δ
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- Γεωγραφικό πλάτος 44°00Β, 
γεωγραφικό μήκος 006°45Δ
- Γεωγραφικό πλάτος 43°34Β, 
γεωγραφικό μήκος 006°45Δ
Περιοχή 3:
- Γεωγραφικό πλάτος 42°00N, 
γεωγραφικό μήκος 009°00W
- Γεωγραφικό πλάτος 42°27N, 
γεωγραφικό μήκος 009°00W
- Γεωγραφικό πλάτος 42°27N, 
γεωγραφικό μήκος 009°30W
- Γεωγραφικό πλάτος 42°00N, 
γεωγραφικό μήκος 009°30W
Περιοχή 4:
- 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”

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα σκάφη που κινούνται σε αυτές τις περιοχές δεν αλιεύουν παρά πολύ σποραδικά 
καραβίδα. Ο προτεινόμενος από την Επιτροπή αποκλεισμός περιοχών είναι δυσανάλογο μέτρο 
σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο. Οι επιστημονικοί λόγοι στους οποίους στηρίζεται η 
Επιτροπή δεν είναι στέρεοι και θα χρειαστούν επί πλέον επιστημονικά στοιχεία προτού 
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μπορέσει να εγκριθεί ένα μέτρο του είδους που προτείνει η Επιτροπή.

Τροπολογία 22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το Παράρτημα διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η ίδια η Επιτροπή παραδέχεται ότι ο υπολογισμός της αλιευτικής προσπάθειας , έτσι όπως 
αυτός γίνεται στην πρόταση, είναι ξεπερασμένος. Η παρούσα έκθεση απαλείφει ολόκληρο το 
κεφάλαιο περί περιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας έτσι όπως προτείνεται από την 
Επιτροπή, ώστε η Επιτροπή να εκσυγχρονίσει τον τρόπο υπολογισμού του ορίου βάσει της 
προτεινόμενης από την παρούσα έκθεση μεθόδου.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το υπό εξέταση σχέδιο έκθεσης εισάγει πολλές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής 
περί θέσπισης μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και 
καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο.

Προτού εισέλθουμε στην ανάλυση της πρότασης της Επιτροπής, να πούμε ότι αυτή καλύπτει 
αποκλειστικά τη διατήρηση των αποθεμάτων, χωρίς καμία μνεία στις κοινωνικο-οικονομικές 
επιπτώσεις τις οποίες συνεπάγεται η εφαρμογή της, γι΄ αυτό και εγώ θεώρησα σκόπιμο να 
προσθέσω μια μνεία στα αναγκαία οικονομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διόρθωση 
της βλάβης που θα υποστεί ο αλιευτικός κλάδος εξ αιτίας της πιθανούς περικοπής των 
αλιευτικών δυνατοτήτων των σκαφών που εκ παραδόσεως λειτουργούν σε αυτό τον τομέα.

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως κεντρικό άξονα την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων 
με σημείο αναφοράς τη θνησιμότητα λόγω αλίευσης. Αντίθετα, η έκθεση της εισηγήτριας 
χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς δεκαετείς κλίμακες αποκατάστασης της βιομάζας, ένα 
χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον κλάδο να προσαρμοστεί σταδιακά, με πιο ευέλικτο 
τρόπο που θα διασφαλίσει μια μεγαλύτερη σταθερότητα της αλιευτικής δραστηριότητας 
χωρίς να παραβλέπει τον απώτατο στόχο, που είναι η αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων 
στα κατάλληλα για μια βιώσιμη διαχείριση επίπεδα.

Οι παράμετροι των τροπολογιών μας στην πρόταση της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη 
θνησιμότητα λόγω αλίευσης στον τομέα του μερλούκιου και τις δυνατότητες ετησίων 
διακυμάνσεων των ΤΑC, συμφωνούν με τα επιστημονικά στοιχεία που παρέθεσαν οι 
εμπειρογνώμονες στη συνεδρίαση που η κοινοβουλευτική μας επιτροπή πραγματοποίησε τον 
Σεπτέμβριο με επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου.

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ της πρότασης της Επιτροπής ως προς 
τον υπολογισμό των ορίων της αλιευτικής προσπάθειας δεν είναι σωστές και προτείνει να 
αντικατασταθούν με ένα καταλληλότερο σύστημα, θεμελιωμένο στον υπολογισμό των 
συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων, συμπληρωμένο με ένα σύστημα περιορισμού της 
αλιευτικής προσπάθειας ανά γεωγραφική ζώνη και ανά κατηγορία αλιευτικών εργαλείων.

Ομοίως, η εισηγήτρια θεωρεί ότι οι ποσότητες που προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής για 
την υποχρεωτική ζύγιση του μερλούκιου (50 κιλά), μαζί με αυστηρές υποχρεώσεις ελέγχων, 
είναι πολύ μικρές. Τυχόν εφαρμογή θα συνεπαγόταν για τους επαγγελματίες μια σειρά από 
πολυδάπανες υποχρεώσεις, δυσανάλογες σε σχέση με τα κέρδη που θα μπορούσαμε να 
έχουμε ως προς την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων με αυτό το μέτρο.

Ως προς τις προβλέψεις της πρότασης της Επιτροπής για την αλιεία καραβίδας, η εισηγήτρια 
τις θεωρεί εσφαλμένες, διότι αγνοούν την πραγματικότητα. Οι αλιευτικές δραστηριότητες 
στις καλυπτόμενες από την πρόταση περιοχές αφορούν πολλά είδη αλιευμάτων. Η καραβίδα, 
στις δραστηριότητες αυτές, αντιπροσωπεύει περίπου το 1% των συνολικών αλιευμάτων.

Tο σύστημα των απαγορευμένων περιοχών που προτείνει το σχέδιο της Επιτροπής, επειδή 
υπάρχουν ήδη σήμερα και άλλες απαγορευμένες περιοχές, θα καθιστούσε αδύνατη την χρήση
της τράτας στην Κανταβρική και στην Βορειοδυτική Ιβηρική.
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Ως προς τον Κόλπο του Κάντιθ, σήμερα δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία για 
την πραγματική κατάσταση των αποθεμάτων μερλούκιου και καραβίδας σε αυτή την περιοχή, 
γι΄ αυτό και θεωρούμε σωστότερο προς το παρόν να εξαιρεθεί η περιοχή από το πεδίο του 
Κανονισμού μέχρις ότου αποκτήσουμε επαρκή επιστημονικά στοιχεία που θα μας επιτρέψουν 
να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα και σε αυτήν.


