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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.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση σχεδίου 
ανασύστασης του χάλιμπατ της Γροιλανδίας στο πλαίσιο της Οργάνωσης Αλιείας 
Βορειοδυτικού Ατλαντικού
(COM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2004)0640)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0197/2004),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0000/2005),

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 ΕΚ·

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
Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση σχεδίου ανασύστασης του 
χάλιμπατ της Γροιλανδίας στο πλαίσιο της 
Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού 
Ατλαντικού

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση σχεδίου ανάκτησης του 
χάλιμπατ της Γροιλανδίας στο πλαίσιο της 
Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού 
Ατλαντικού

(Αυτή η τροπολογία ισχύει για ολόκληρο το 
κείμενο. Η έγκρισή της θα απαιτήσει τις 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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αντίστοιχες αλλαγές σε ολόκληρο το 
κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με την ορολογία των νομικών κανόνων που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) του 
Συμβουλίου αριθ. 2371/2002 της 20ής Δεκεμβρίου 2002.

Τροπολογία 2
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Ωστόσο, στην περίπτωση που αποφασιστεί 
από τη NAFO ότι τα εν λόγω επίπεδα TAC 
δεν θα διασφαλίσουν βιώσιμη αλιεία του 
αποθέματος αυτού, το Συμβούλιο, 
ενεργώντας με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής, προσαρμόζει τα 
TAC που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με την απόφαση της NAFO.

Ωστόσο, στην περίπτωση που αποφασιστεί 
από τη NAFO ότι τα εν λόγω επίπεδα TAC 
θα πρέπει να προσαρμοσθούν σύμφωνα 
με την προσέγγιση προφύλαξης όσον 
αφορά τη διαχείριση του αποθέματος του 
πράσινου χάλιμπατ, το Συμβούλιο, 
ενεργώντας με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής, προσαρμόζει τα 
TAC που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με την απόφαση της NAFO.

Αιτιολόγηση

Τα TAC για μια τόσο μακρά περίοδο θα προσαρμοσθούν, θα αυξηθούν ή θα μειωθούν, με βάση 
τη συμβουλευτική γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου. Η υλοποίηση του σχεδίου ανάκτησης 
θα δημιουργήσει αύξηση της εκμεταλλεύσιμης βιομάζας μεσοπρόθεσμα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά την 25η ετήσια συνεδρίασή της στο διάστημα 15-19 Σεπτεμβρίου 2003, η Οργάνωση 
Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) ενέκρινε σχέδιο ανασύστασης του χάλιμπατ της 
Γροιλανδίας στην υποπεριοχή 2 και στις διαιρέσεις 3KLMNO της NAFO. Το σχέδιο 
προβλέπει μείωση του επιπέδου των TAC έως το 2007 καθώς και πρόσθετα μέτρα ελέγχου 
για τη διασφάλιση της εφαρμογής του.

Στόχος του σχεδίου ανασύστασης είναι η επίτευξη ενός επιπέδου εκμεταλλεύσιμης βιομάζας 
ψαριών ηλικίας πέντε ετών και άνω και βάρους 140.000 τόνων κατά μέσον όρο 
εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το απόθεμα μακροπρόθεσμα.

Το σχέδιο ανασύστασης τέθηκε σε εφαρμογή σε προσωρινή βάση στον κανονισμό 2287/2003 
του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2003 ο οποίος καθόρισε τις αλιευτικές δυνατότητες και 
τους συναφείς όρους για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων για το 
2004, και στον κανονισμό 27/2005 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 για τη 
θέσπιση των TAC για το 2005 τα οποία εφαρμόζονται στα κοινοτικά ύδατα και, για τα 
κοινοτικά σκάφη, στα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων.

Η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο κανονισμό του Συμβουλίου 
(COM(2004)0640) για την εφαρμογή του σχεδίου ανάκτησης της NAFO σύμφωνα με τους 
κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 
2371/2002 της 20ής Δεκεμβρίου 2002 για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι παρεμφερές 
με άλλα σχέδια ανάκτησης όπως για πόρους γάδου, μπακαλιάρου και γλώσσας. 

Η πρόταση του Συμβουλίου είναι συνεπής με τη βάση που ορίζεται στη νέα αλιευτική 
πολιτική. Είναι σύμφωνη με άλλα σχέδια ανάκτησης και περιέχει μέτρα ελέγχου τα οποία 
εφαρμόζονται ήδη από τον κοινοτικό στόλο που αλιεύει στην περιοχή της NAFO.
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