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σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη λήψη ορισμένων μέτρων κατά των χωρών οι οποίες 
επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας, με στόχο τη διατήρηση των 
ιχθυαποθεμάτων
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Τροπολογία 4
Isabella Lövin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Έχοντας υπόψη τη συμφωνία του 1995  
για την εφαρμογή των διατάξεων της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας του 1982,  σχετικά 
με τα αλληλεπικαλυπτόμενα αποθέματα 
και αποθέματα άκρως μεταναστευτικών 
ιχθύων,

Or. en

Τροπολογία 5
Isabella Lövin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 
καθοριστεί το είδος των μέτρων που 
μπορούν να λαμβάνονται κατά των χωρών 
που επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμης 
αλιείας και να θεσπιστούν γενικές 
προϋποθέσεις για την έγκριση των εν λόγω 
μέτρων ώστε αυτές να βασίζονται σε 
αντικειμενικά, κατάλληλα, αποδοτικά ως 
προς το κόστος και συμβατά με τη διεθνή 
νομοθεσία κριτήρια, ειδικότερα με τη 
συμφωνία για τη θέσπιση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου.

(5) Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 
καθοριστεί το είδος των μέτρων που 
μπορούν να λαμβάνονται κατά των χωρών 
που επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμης 
αλιείας και να θεσπιστούν γενικές 
προϋποθέσεις για την έγκριση των εν λόγω 
μέτρων ώστε αυτές να βασίζονται σε 
αντικειμενικά, κατάλληλα, αποδοτικά ως 
προς το κόστος και συμβατά με τη διεθνή 
νομοθεσία κριτήρια, ειδικότερα με τη 
συμφωνία για τη θέσπιση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. Τα μέτρα αυτά θα 
λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη το επίπεδο 
ανάπτυξης και τον ευάλωτο χαρακτήρα 
της εκάστοτε χώρας, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι τα αναπτυσσόμενα 
κράτη είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
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συνδρομή, όπως προβλέπεται στη 
συμφωνία του 1995  για την εφαρμογή 
των διατάξεων της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας του 1982,  σχετικά με τα 
αλληλεπικαλυπτόμενα αποθέματα και 
αποθέματα άκρως μεταναστευτικών 
ιχθύων, με στόχο την εφαρμογή των 
μέτρων διατήρησης.
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