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Τροπολογία 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα ψάρια που ανήκουν στην 
ταξινομική βαθμίδα των Elasmobranchii
(ελασμοβράχια), στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται οι καρχαρίες και τα 
σελάχια, είναι εν γένει ιδιαζόντως ευάλωτα 
στην υπερεκμετάλλευση, επειδή ο κύκλος 
ζωής τους χαρακτηρίζεται από αργή 
ανάπτυξη, καθυστερημένη παραγωγική 
ωριμότητα και μικρό αριθμό νεογνών.
Κατά τα τελευταία έτη, ορισμένοι 
πληθυσμοί καρχαριών έχουν τεθεί σοβαρά 
στο στόχαστρο και αντιμετωπίζουν 
σοβαρές απειλές λόγω της δραματικής 
αύξησης της ζήτησης για προϊόντα 
καρχαριών και ιδίως των πτερυγίων τους.

(2) Τα ψάρια που ανήκουν στην 
ταξινομική βαθμίδα των Elasmobranchii
(ελασμοβράχια), στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται οι καρχαρίες και τα 
σελάχια, είναι εν γένει ιδιαζόντως ευάλωτα 
στην υπερεκμετάλλευση, επειδή ο κύκλος 
ζωής τους χαρακτηρίζεται από αργή 
ανάπτυξη, καθυστερημένη παραγωγική 
ωριμότητα και μικρό αριθμό νεογνών. Η 
μη βιώσιμη αλιεία καρχαρία έχει θέσει σε 
κίνδυνο τα θαλάσσια οικοσυστήματα και
κατά τα τελευταία έτη, ορισμένοι 
πληθυσμοί καρχαριών έχουν τεθεί σοβαρά 
στο στόχαστρο και αντιμετωπίζουν 
σοβαρές απειλές λόγω της δραματικής 
αύξησης της ζήτησης για προϊόντα 
καρχαριών και ιδίως των πτερυγίων τους.
Η αυξανόμενη ζήτηση για πτερύγια 
καρχαριών και η υψηλή τιμή τους έχουν 
επίσης οδηγήσει σε αύξηση της 
παράνομης αλιείας.

Or. ro

Τροπολογία 12
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα ψάρια που ανήκουν στην 
ταξινομική βαθμίδα των Elasmobranchii
(ελασμοβράχια), στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται οι καρχαρίες και τα 

(2) Τα ψάρια που ανήκουν στην 
ταξινομική βαθμίδα των Elasmobranchii
(ελασμοβράχια), στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται οι καρχαρίες και τα 
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σελάχια, είναι εν γένει ιδιαζόντως ευάλωτα 
στην υπερεκμετάλλευση, επειδή ο κύκλος 
ζωής τους χαρακτηρίζεται από αργή 
ανάπτυξη, καθυστερημένη παραγωγική 
ωριμότητα και μικρό αριθμό νεογνών.
Κατά τα τελευταία έτη, ορισμένοι 
πληθυσμοί καρχαριών έχουν τεθεί σοβαρά 
στο στόχαστρο και αντιμετωπίζουν 
σοβαρές απειλές λόγω της δραματικής 
αύξησης της ζήτησης για προϊόντα 
καρχαριών και ιδίως των πτερυγίων τους.

σελάχια, είναι εν γένει ιδιαζόντως ευάλωτα 
στην υπερεκμετάλλευση, επειδή ο κύκλος 
ζωής τους χαρακτηρίζεται από αργή 
ανάπτυξη, καθυστερημένη παραγωγική 
ωριμότητα και μικρό αριθμό νεογνών.
Κατά τα τελευταία έτη, ορισμένοι 
πληθυσμοί καρχαριών έχουν τεθεί σοβαρά 
στο στόχαστρο από αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία κρατών μελών ή 
τρίτων χωρών σε θαλάσσια ύδατα που 
υπάγονται στην κυριαρχία ή τη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών ή σε άλλα 
θαλάσσια ύδατα και αντιμετωπίζουν 
σοβαρές απειλές λόγω της δραματικής 
αύξησης της ζήτησης για προϊόντα 
καρχαριών και ιδίως των πτερυγίων τους.

Or. en

Τροπολογία 13
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Τα πτερύγια καρχαριών δεν 
αποτελούν παραδοσιακό συστατικό της 
ευρωπαϊκής δίαιτας, ωστόσο οι ίδιοι 
καρχαρίες αποτελούν απαραίτητο 
στοιχείο του θαλάσσιου οικοσυστήματος 
της ΕΕ· επομένως, η διαχείριση και η 
διατήρηση του είδους, καθώς και η 
προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης του 
τομέα της αλιείας γενικότερα πρέπει να 
τεθεί σε προτεραιότητα προς όφελος του 
περιβάλλοντος και των εργαζόμενων στον 
τομέα αυτό.

Or. en

Τροπολογία 14
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 
του Συμβουλίου επιτρέπει στα κράτη μέλη 
να εκδίδουν ειδικές άδειες αλιείας που 
επιτρέπουν την επεξεργασία των 
αλιευμάτων επί του σκάφους στο πλαίσιο 
της οποίας μπορεί να αφαιρείται από το 
σώμα του καρχαρία το πτερύγιό του. Για 
να εξασφαλιστεί η αντιστοιχία μεταξύ του 
βάρους των πτερυγίων και των σωμάτων, 
έχει θεσπιστεί μια αναλογία «πτερυγίων
προς σφάγια σώματος καρχαρία». Ωστόσο
μετά από τις διάφορες διαδικασίες 
επεξεργασίας, τα πτερύγια και τα σώματα 
των καρχαριών μπορεί να εκφορτωθούν σε 
διαφορετικούς λιμένες. Σε ανάλογες 
περιπτώσεις η χρήση της ως άνω 
αναλογίας καθίσταται αναποτελεσματική
και αφήνει περιθώρια για αφαίρεση 
πτερυγίων με απόρριψη των υπολοίπων 
σφαγίων στη θάλασσα. Υπ’ αυτές τις 
συνθήκες παρεμποδίζεται η συλλογή 
δεδομένων σχετικά με θέματα όπως: η 
ταυτοποίηση των ειδών και η δομή των 
πληθυσμών, τα οποία απαιτούνται για την 
παροχή επιστημονικών συμβουλών όσον 
αφορά την θέσπιση αλιευτικών μέτρων 
διατήρησης.

(3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 
του Συμβουλίου επιτρέπει στα κράτη μέλη 
να εκδίδουν ειδικές άδειες αλιείας που 
επιτρέπουν την επεξεργασία των 
αλιευμάτων επί του σκάφους στο πλαίσιο 
της οποίας μπορεί να αφαιρείται από το 
σώμα του καρχαρία το πτερύγιό του. Για 
να εξασφαλιστεί η αντιστοιχία μεταξύ του 
βάρους των πτερυγίων και των σωμάτων, 
έχει θεσπιστεί μια αναλογία «πτερυγίου
προς σφάγια σώματος καρχαρία»· Ωστόσο, 
η αναλογία αυτή είναι θεωρητική, διότι 
βασίζεται στο βάρος των πτερυγίων 
συγκριτικά με το βάρος ολόκληρου του 
καρχαρία ενώ συνήθως οι καρχαρίες 
εκφορτώνονται «καθαρισμένοι» (πχ 
κομματιασμένοι και αποκεφαλισμένοι).
Επομένως, τα πτερύγια και τα σώματα 
των καρχαριών δεν μπορούν να 
συγκριθούν άμεσα με βάση την αναλογία 
αυτή, και επιπλέον ο έλεγχος πρέπει να 
βασίζεται σε παράγοντες μετατροπής 
ανάλογα με το είδος, γεγονός που καθιστά 
περίπλοκη την εφαρμογή της αναλογίας. 
Παράλληλα, η αναλογία είναι υψηλότερη 
από το μέσο λόγο του βάρους των 
πτερυγίων προς το βάρος του σώματος 
για ορισμένα είδη (πχ ρυγχοκαρχαρίας, 
Isurus oxyrinchus). Ακόμα, μετά από τις 
διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας, τα 
πτερύγια και τα σώματα των καρχαριών 
μπορεί να εκφορτωθούν σε διαφορετικούς 
λιμένες. Για τους λόγους αυτούς, η χρήση 
της ως άνω αναλογίας καθίσταται 
αναποτελεσματική και αφήνει περιθώρια 
για αφαίρεση πτερυγίων με απόρριψη των 
υπολοίπων σφαγίων στη θάλασσα. Υπ’ 
αυτές τις συνθήκες παρεμποδίζεται η 
συλλογή δεδομένων σχετικά με θέματα 
όπως: η ταυτοποίηση των ειδών και η δομή 
των πληθυσμών, τα οποία απαιτούνται για 
την παροχή επιστημονικών συμβουλών 
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όσον αφορά την θέσπιση αλιευτικών 
μέτρων διαχείρισης και διατήρησης.

Or. en

Τροπολογία 15
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 
του Συμβουλίου επιτρέπει στα κράτη μέλη 
να εκδίδουν ειδικές άδειες αλιείας που 
επιτρέπουν την επεξεργασία των 
αλιευμάτων επί του σκάφους στο πλαίσιο 
της οποίας μπορεί να αφαιρείται από το 
σώμα του καρχαρία το πτερύγιό του. Για 
να εξασφαλιστεί η αντιστοιχία μεταξύ του 
βάρους των πτερυγίων και των σωμάτων, 
έχει θεσπιστεί μια αναλογία «πτερυγίων 
προς σφάγια σώματος καρχαρία». Ωστόσο 
μετά από τις διάφορες διαδικασίες 
επεξεργασίας, τα πτερύγια και τα σώματα 
των καρχαριών μπορεί να εκφορτωθούν σε 
διαφορετικούς λιμένες. Σε ανάλογες 
περιπτώσεις η χρήση της ως άνω 
αναλογίας καθίσταται αναποτελεσματική 
και αφήνει περιθώρια για αφαίρεση 
πτερυγίων με απόρριψη των υπολοίπων 
σφαγίων στη θάλασσα. Υπ’ αυτές τις 
συνθήκες παρεμποδίζεται η συλλογή 
δεδομένων σχετικά με θέματα όπως: η 
ταυτοποίηση των ειδών και η δομή των 
πληθυσμών, τα οποία απαιτούνται για την 
παροχή επιστημονικών συμβουλών όσον 
αφορά την θέσπιση αλιευτικών μέτρων 
διατήρησης.

(3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 
του Συμβουλίου επιτρέπει στα κράτη μέλη 
να εκδίδουν ειδικές άδειες αλιείας που 
επιτρέπουν την επεξεργασία των 
αλιευμάτων επί του σκάφους στο πλαίσιο 
της οποίας μπορεί να αφαιρείται από το 
σώμα του καρχαρία το πτερύγιό του. Για 
να εξασφαλιστεί η αντιστοιχία μεταξύ του 
βάρους των πτερυγίων και των σωμάτων, 
έχει θεσπιστεί μια αναλογία «πτερυγίων 
προς σφάγια σώματος καρχαρία». Ωστόσο 
μετά από τις διάφορες διαδικασίες 
επεξεργασίας, τα πτερύγια και τα σώματα 
των καρχαριών μπορεί να εκφορτωθούν σε 
διαφορετικούς λιμένες. Σε ανάλογες 
περιπτώσεις η χρήση της ως άνω 
αναλογίας καθίσταται αναποτελεσματική 
και αφήνει περιθώρια για αφαίρεση 
πτερυγίων με απόρριψη των υπολοίπων 
σφαγίων στη θάλασσα. Υπ’ αυτές τις 
συνθήκες παρεμποδίζεται η συλλογή 
δεδομένων σχετικά με θέματα όπως: η 
ταυτοποίηση των ειδών και η δομή των 
πληθυσμών, τα οποία απαιτούνται για την 
παροχή επιστημονικών συμβουλών όσον 
αφορά την θέσπιση αλιευτικών μέτρων 
διατήρησης, καθώς και η εφαρμογή του 
κανονισμού και η τιμωρία των 
παραβατών.

Or. en
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Τροπολογία 16
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Τα κράτη μέλη της ΕΕ ανησυχούν 
ιδιαίτερα για τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα και η ΕΕ φιλοδοξεί να 
αναλάβει ηγετική θέση στη διαχείριση 
των οικοσυστημάτων· ωστόσο, η 
ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα είδη 
που ανήκουν στην ταξινομική βαθμίδα 
Elasmobranchii taxon δεν είναι τόσο 
αυστηρή όσο σε άλλες χώρες και δεν 
επαρκεί για τη διασφάλιση της βιώσιμης 
διαχείρισης και διατήρησης των ειδών 
αυτών, εξαιτίας της υψηλής αναλογίας 
πτερυγίων προς σφάγια σώματος, της 
έλλειψης ποσοστών για πολλά είδη και 
των υφιστάμενων παρεκκλίσεων.

Or. en

Τροπολογία 17
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Επιμέρους περιφερειακές οργανώσεις 
διαχείρισης της αλιείας αντιμετωπίζουν 
ολοένα και περισσότερο το ζήτημα της 
αφαίρεσης των πτερυγίων και οι 
επιστημονικοί φορείς τους έχουν εκφράσει 
την προτίμησή τους για την εκφόρτωση 
των καρχαριών με τα πτερύγιά τους σε 
φυσική συνοχή με το σώμα.

(6) Επιμέρους περιφερειακές οργανώσεις 
διαχείρισης της αλιείας αντιμετωπίζουν 
ολοένα και περισσότερο το ζήτημα της 
αφαίρεσης των πτερυγίων και οι 
επιστημονικοί φορείς τους έχουν εκφράσει 
την προτίμησή τους για την εκφόρτωση 
των καρχαριών με τα πτερύγιά τους σε 
φυσική συνοχή με το σώμα, τονίζοντας ότι 
αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την 
πρόληψη της αφαίρεσης πτερυγίων και 
για τη διευκόλυνση της συλλογής των 
στοιχείων που απαιτούνται για την 
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αξιολόγηση των αποθεμάτων.

Or. en

Τροπολογία 18
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Κατά την περίοδο 2010-2011, ως μέρος 
της απαιτούμενης εκτίμησης επιπτώσεων, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποίησε 
δημόσια διαβούλευση, ώστε να 
συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την 
πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο αναθεώρησης 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2003. Το 
συμπέρασμα από την εκτίμηση 
επιπτώσεων είναι ότι ο κανονισμός θα 
πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε όλοι οι 
καρχαρίες να εκφορτώνονται με τα 
πτερύγιά τους. Είναι αναγκαίο και σκόπιμο 
για την επίτευξη του βασικού στόχου της 
διατήρησης των αποθεμάτων καρχαρία και 
συνυπολογίζοντας τα αποτελέσματα για 
δημόσια διαβούλευση, να τροποποιηθεί 
δεόντως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1185/2003.

(7) Κατά την περίοδο 2010-2011, ως μέρος 
της απαιτούμενης εκτίμησης επιπτώσεων, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποίησε 
δημόσια διαβούλευση, ώστε να 
συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την 
πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο αναθεώρησης 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2003.
Από τα αποτελέσματα της διαβούλευσης 
προκύπτει ότι η προσέγγιση για διακίνηση 
των καρχαριών δίχως να αφαιρούνται τα 
πτερύγια θεωρείται ως η προτιμώμενη 
επιλογή. Το συμπέρασμα από την 
εκτίμηση επιπτώσεων είναι ότι ο 
κανονισμός θα πρέπει να τροποποιηθεί 
έτσι ώστε όλοι οι καρχαρίες να 
εκφορτώνονται με τα πτερύγιά τους. Είναι 
αναγκαίο και σκόπιμο για την επίτευξη του 
βασικού στόχου της διατήρησης των 
αποθεμάτων καρχαρία και 
συνυπολογίζοντας τα αποτελέσματα για 
δημόσια διαβούλευση, να τροποποιηθεί 
δεόντως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1185/2003.

Or. fr


