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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η νέα αυτή πρόταση κανονισμού της Επιτροπής αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών ώστε για μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας, που να 
εξασφαλίζει τόσο την διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων όσο και τη βέλτιστη χρήση τους. 

Προς τούτο, είναι απαραίτητο να παρασχεθούν στην ΕΕ τα μέσα για τη λήψη 
αποτελεσματικών μέτρων κατά των κρατών τα οποία ευθύνονται για μέτρα και πρακτικές που 
οδηγούν σε υπερεκμετάλλευση των αποθεμάτων ή τα οποία δεν συνεργάζονται καλή τη 
πίστει για την έγκριση συμπεφωνημένων μέτρων διαχείρισης. 

Ο νέος κανονισμός όπως τον παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει διάφορα μέτρα 
κατά των χωρών που επιτρέπουν μια μη βιώσιμη αλιεία, με στόχο την εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των ιχθυαποθεμάτων κοινού ενδιαφέροντος τόσο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τις εν λόγω τρίτες χώρες. 

Περιλαμβάνονται εν προκειμένω τα εξής: 
- επιβολή ποσοτικών περιορισμών των εισαγωγών στην Ένωση ως αλιευτικών 

προϊόντων που έχουν αλιευθεί υπό τον έλεγχο χώρας που επιτρέπει τη διεξαγωγή μη 
βιώσιμης αλιείας, ή περιορισμών ως προς τη χρήση των λιμένων της Ένωσης σε 
σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία της χώρας που επιτρέπει τη διεξαγωγή μη 
βιώσιμης αλιείας,  

- να απαγορευθεί σε οικονομικούς φορείς της Ένωσης η αγορά αλιευτικού σκάφους 
που φέρει τη σημαία χωρών οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας ή 
η μεταπήδηση των σκαφών που φέρουν σημαία κράτους μέλους  σε σημαία χώρας 
που επιτρέπει τη μη βιώσιμη αλιεία  

- απαγόρευση των εξαγωγών αλιευτικών σκαφών ή αλιευτικού εξοπλισμού προς χώρα 
που επιτρέπει τη μη βιώσιμη αλιεία   

- απαγόρευση της σύναψης ιδιωτικών εμπορικών συμφωνιών με χώρες που επιτρέπουν 
τη μη βιώσιμη αλιεία  και των κοινών αλιευτικών δραστηριοτήτων με αλιευτικά 
σκάφη που φέρουν τη σημαία χώρας η οποία επιτρέπει τη διεξαγωγή μη βιώσιμης 
αλιείας. 

Ο εισηγητής κρίνει ότι ο νέος αυτός κανονισμός συμβάλλει στη προώθηση και την 
καθιέρωση μιας βιώσιμης και υπεύθυνης αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι συνδέεται 
άμεσα με τον κανονισμό για την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης 
αλιείας. Συγχαίρει ως εκ τούτου την Επιτροπή για την πρωτοβουλία της επί του θέματος. 

Ωστόσο, ο εισηγητής κρίνει ότι χάριν συνοχής των πολιτικών με τους στόχους της 
αναπτυξιακής πολιτικής, όπως το προβλέπει το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλισθεί μια συμπληρωματικότητα και η συνοχή μεταξύ των μέτρων που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο της αλιευτικής και της εμπορικής πολιτικής και εκείνων που εντάσσονται στο 
πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής κρίνει ότι είναι απαραίτητο
να προβλεφθούν ειδικά μέτρα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να ληφθούν δεόντως 
υπόψη οι οικονομικές, τεχνικές και υλικές τους δυνατότητες, καθώς και οι ανάγκες τους.  

Τέλος, ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να εισαχθεί μία ρήτρα αναθεώρησης, 
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προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα και η καταλληλότητα του κανονισμού και να 
προταθούν, ενδεχομένως, τροποποιήσεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 
οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη, 
συγκεκριμένα, το επίπεδο ανάπτυξης και 
τον ευάλωτο χαρακτήρα της 
ενδιαφερόμενης χώρας, ώστε να μην 
επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τις 
αναπτυσσόμενες χώρες με ένα 
δυσανάλογο μερίδιο της προσπάθειας για 
τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης και ο ευάλωτος χαρακτήρας της χώρας 
που θεωρείται ότι επιτρέπει μια μη βιώσιμη αλιεία. Πράγματι, δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν 
οι ίδιες απαιτήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Η συμφωνία του 1995 σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, σχετικά με τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα 
και αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ιχθύων, προβλέπει στο Μέρος VII ειδικές διατάξεις για 
τα αναπτυσσόμενα κράτη.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την έγκριση μέτρων σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή 
αξιολογεί τις περιβαλλοντικές, εμπορικές, 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των 
εν λόγω μέτρων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο 
και μακροπρόθεσμα καθώς και το 
διοικητικό φόρτο που συνεπάγεται η 
εφαρμογή τους.

4. Πριν από την έγκριση μέτρων σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή 
αξιολογεί τις περιβαλλοντικές, εμπορικές, 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των 
εν λόγω μέτρων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο 
και μακροπρόθεσμα καθώς και το 
διοικητικό φόρτο που συνεπάγεται η 
εφαρμογή τους. Στην αξιολόγησή της, η 
Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη το 
επίπεδο ανάπτυξης, τον ευάλωτο 
χαρακτήρα και τις οικονομικές, υλικές 
και τεχνικές ικανότητες της 
ενδιαφερόμενης χώρας, καθώς και τις 
επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων στις 
αναπτυξιακές πολιτικές που εφαρμόζοντα 
ενδεχομένως στην εν λόγω χώρα. 

(Θα πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη αρίθμηση του γαλλικού κειμένου της πρότασης της 
Επιτροπής.)

Or. fr

Αιτιολόγηση
Είναι μείζονος σημασίας όπως, κατά την αξιολόγησή της, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την 
ιδιάζουσα κατάσταση των αναπτυσσομένων χωρών και των δράσεων που εφαρμόζονται στο 
πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής στις χώρες αυτές. Τα μέτρα οφείλουν όντως να είναι 
συμπληρωματικά και συνεκτικά. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 8 α
Ανασκόπηση και έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή
Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, και εν συνεχεία 
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ανά τριετία, η Επιτροπή εξετάζει την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Η έκθεση εξετάζει συγκεκριμένα:
- τις χώρες έναντι των οποίων 
λαμβάνονται τα μέτρα·
- τα μέτρα που εγκρίνει η Επιτροπή·
- τις ενδεχόμενες αλλαγές πορείας που 
έχουν πραγματοποιήσει οι χώρες που 
αποτέλεσαν αντικείμενο μέτρων· 
- τις επιπτώσεις των εγκριθέντων μέτρων 
στη βιωσιμότητα της αλιείας.
Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον 
ενδείκνυται, από προτάσεις για την 
προσαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση
Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μια ρήτρα αναθεώρησης, ώστε να μπορέσει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να τροποποιήσει εν ανάγκη τον κανονισμό, προκειμένου να δοθεί απάντηση στις 
δυσχέρειες και τα εμπόδια που συναντήθηκαν κατά την εφαρμογή του. 


