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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Η ολέθρια πρακτική του finning, δηλαδή της αφαίρεσης των πτερυγίων του καρχαρία επί του 
σκάφους και στη συνέχεια της απόρριψης των σωμάτων τους στη θάλασσα, έχει επίσημα 
απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2003, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1185/2003.

Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει, ωστόσο, τη δυνατότητα χρήσης εξαιρέσεων για «ειδικές 
άδειες», εξαιρέσεις που αποτέλεσαν τον κανόνα ιδίως για τα δύο κράτη μέλη, την Ισπανία και 
την Πορτογαλία.

Το περίπλοκο σύστημα που προβλέπεται για την έγκριση της αφαίρεσης πτερυγίων επί του 
σκάφους εντός του ορίου της αναλογίας 5% μεταξύ βάρους των πτερυγίων και βάρους του 
σώματος, στην πράξη κατέστησε αδύνατη τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων. Είναι 
πράγματι πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με την αναλογία αυτή (το βάρος του 
σφαγίου ποικίλλει, ανάλογα με το αν έχουν αφαιρεθεί τα σπλάχνα ή όχι), ειδικά στην 
περίπτωση εκφορτώσεων πτερυγίων και σφαγίων που γίνονται σε διαφορετικά λιμάνια.

Όπως υποστηρίζεται ομόφωνα από τον επιστημονικό κόσμο, για τον περιορισμό του finning 
θα πρέπει να καθιερωθεί η υποχρέωση εκφόρτωσης των πτερυγίων σε φυσική συνοχή  με το 
σώμα.

Μετά τη διαπίστωση αυτή και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο 
του FAO, η Επιτροπή παρουσίασε το 2009 την ανακοίνωση σχετικά με το κοινοτικό σχέδιο 
δράσης για τη διατήρηση και τη διαχείριση των καρχαριών, απόρροια της οποίας είναι και η 
παρούσα πρόταση η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1185/2003 καταργώντας 
όλες τις εξαιρέσεις που προβλέπονται σήμερα.

Μια αγορά ευαίσθητων ειδών

Τα ψάρια που ανήκουν στην ταξινομική βαθμίδα των Elasmobranchii (ελασμοβράγχια), στην 
οποία συμπεριλαμβάνονται οι καρχαρίες και τα σελάχια, έχουν ιδιαίτερα βιολογικά 
χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ιδιαιτέρως ευάλωτα στην ανεξέλεγκτη και εντατική αλιεία.  
Ο χαμηλός ρυθμός αναπαραγωγής τους και η μικρή τους ικανότητα για πληθυσμιακή αύξηση 
και αποκατάσταση του πληθυσμού οφείλονται, στην πραγματικότητα, στην εξαιρετικά 
καθυστερημένη σεξουαλική ωριμότητα: για παράδειγμα, το αρσενικό του καρχαρία μάκο 
φτάνει σε αυτήν, στην ηλικία των 7/9 ετών, και το θηλυκό, των 19/21 ετών· επίσης, αυτό το 
είδος αναπαράγεται μόνο κάθε 3 χρόνια, με περίοδο κύησης 15/18 μήνες και τη γέννηση 
περιορισμένου αριθμού μικρών.

Τα είδη που αλιεύονται περισσότερο είναι οι γλαυκοκαρχαρίες (Prionace glauca), που 
αποτελούν  το 80% των ευρωπαϊκών αλιευμάτων καρχαρία, και οι μάκο (Isurus oxirinchus) 
το 10%. Η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) θεωρεί τον καρχαρία μάκο 
ευάλωτο είδος και το γλαυκοκαρχαρία ως σχεδόν απειλούμενο στον κόσμο και «ευάλωτο» 
στη Μεσόγειο.

Ενόψει της μείωσης των αποθεμάτων των ειδών αυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και 8 
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χώρες της Κεντρικής Αμερικής, η Ταϊβάν, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη 
αποφασίσει να μην επιτρέπουν πλέον την αφαίρεση πτερυγίων επί των σκαφών.

Η Ευρώπη κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των αλιευόμενων 
καρχαριών: σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του FAO (Fishstat), τα κράτη μέλη της ΕΕ 
έχουν δηλώσει το 2009 την εκφόρτωση 111.916 τόνων καρχαρία και σελαχιών, που 
ισοδυναμούν με το 16% των παγκόσμιων εκφορτώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πτερυγίων καρχαρία προς 
τις αγορές του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας, και αυτό το εμπόριο είναι από τα πιο επικερδή 
στον τομέα της αλιείας: τα πτερύγια είναι, πράγματι, το βασικό συστατικό της περιζήτητης 
«κινέζικης σούπας».

Θέση του συντάκτη γνωμοδότησης

Ο εισηγητής υποστηρίζει με θέρμη την πρόταση της Επιτροπής: η μέθοδος των πτερυγίων σε 
φυσική συνοχή με το σώμα είναι η μόνη ικανή να περιορίσει το finning και να εξασφαλίσει 
εύκολο, αποτελεσματικό και όχι δαπανηρό για τα κράτη μέλη έλεγχο ως προς την τήρηση του 
παρόντος κανονισμού. Οι προτεινόμενες τροπολογίες επομένως έχουν σκοπό να 
διευκρινίσουν και να ενισχύσουν το κείμενο.

Ειδικότερα, κρίνεται σημαντικό να διευκρινιστεί η έκταση των επιθεωρήσεων, ώστε να 
καλύπτεται ολόκληρο το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, ο οποίος ισχύει όχι μόνο για τα 
αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία των κρατών μελών, αλλά και για όλα τα αλιευτικά 
σκάφη σε θαλάσσια ύδατα της Ένωσης. Για παράδειγμα, είναι πολύ συχνή η περίπτωση 
ιαπωνικών παραγαδιών που ξεφορτώνουν πτερύγια καρχαρία στο λιμάνι του Vigo, στη 
Γαλικία.

Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια έλλειψη επιστημονικών δεδομένων για τα είδη αυτά, τα 
κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν, στις ετήσιες εκθέσεις τους στην Επιτροπή, αναλυτικότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις εκφορτώσεις των καρχαριών, που θα περιλαμβάνουν τον 
προσδιορισμό των ειδών που αλιεύονται, την ποσότητα των ιχθύων, το συνολικό βάρος για 
κάθε είδος και περιοχή αλιείας, ώστε να δημιουργηθούν επιστημονικώς ορθές βάσεις 
δεδομένων, αναγκαίων για την εφαρμογή μέτρων που θα αποσκοπούν στην υλοποίηση του 
κοινοτικού σχεδίου δράσης για τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των καρχαριών.

Θα πρέπει επίσης να παρακολουθείται ενδελεχέστερα η ποιότητα των πραγματοποιούμενων 
ελέγχων, προκειμένου να παρέχονται στην Επιτροπή περισσότερο ακριβείς και πλήρεις 
πληροφορίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις και τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στα διάφορα 
κράτη μέλη.

Θεωρείται επίσης σκόπιμο να διευκρινιστεί και στις διατάξεις του κανονισμού η υποχρέωση 
κάθε αλιευτικού σκάφους να εκφορτώνει τους καρχαρίες με τα πτερύγιά τους σε φυσική 
συνοχή με το σώμα, πράγμα που σήμερα υπονοείται στο κείμενο.

Τέλος, πρέπει να γίνει υπόμνηση της ισχυρής πολιτικής υποστήριξης από την πλειοψηφία των 
ευρωβουλευτών στη γραπτή δήλωση της 16ης Δεκεμβρίου 2010, στην οποία εζητείτο από 
την Επιτροπή να απαγορεύσει εντελώς την αφαίρεση των πτερυγίων των καρχαριών.
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 Με την παρούσα πρόταση το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ δίνει συγκεκριμένη συνέχεια στο  
δικαιολογημένο αυτό αίτημα: το Κοινοβούλιο τώρα δεν μπορεί παρά να την υποστηρίξει 
σθεναρά.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα ψάρια που ανήκουν στην 
ταξινομική βαθμίδα των Elasmobranchii
(ελασμοβράγχια), 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
(ελασμοβράγχια), 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 από αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία κρατών μελών 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. it

(Βλ. κείμενο του άρθρου 1, σημεία 1 και 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2003)
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Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την αλιεία καρχαριών, 
αφού δήλωσε το 16% των αλιευμάτων καρχαρία και σελαχιού στον κόσμο το 2009 (FAO 
Fishstat). Το μεγαλύτερο μέρος των αλιευμάτων αυτών είναι έργο ισπανικών και πορτογαλικών  
αλιευτικών στόλων με παραγάδια-ψυγεία που αλιεύουν στον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό και τον 
Ινδικό Ωκεανό.

Τροπολογία 2

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
διαχείρισης και διατήρησης.

Or. it
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Η αναφορά στη «διαχείριση» είναι ήδη παρούσα σε 9 από τις 20 γλωσσικές εκδοχές της 
πρότασης, και είναι σκόπιμο όλες οι γλώσσες να είναι εναρμονισμένες ώστε να περιλαμβάνουν 
όχι μόνο την αναφορά στην προστασία αλλά και τη διαχείριση. Η τροπολογία λοιπόν έχει ως 
στόχο να αποκαταστήσει τη διατύπωση αυτή στις υπόλοιπες 11 γλώσσες (ισπανικά, γερμανικά, 
εσθονικά, ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, λετονικά, ουγγρικά, μαλτέζικα, σλοβάκικα, σλοβένικα).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το 1999 ο οργανισμός τροφίμων και 
γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) 
ενέκρινε το διεθνές σχέδιο δράσης για τη 
διατήρηση και τη διαχείριση των 
καρχαριών, το οποίο απετέλεσε το 
υπόβαθρο της ανακοίνωσης που εξέδωσε η 
Επιτροπή το 2009 σχετικά με το 
ευρωπαϊκό κοινοτικό σχέδιο δράσης για τη 
διατήρηση και τη διαχείριση των 
καρχαριών, σύμφωνα με το οποίο η Ένωση 
δεσμεύτηκε να λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για τη διατήρηση των καρχαριών 
και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων 
και των απορρίψεων στη θάλασσα 
υπολειμμάτων από αλιεύματα καρχαρία.
Το Συμβούλιο ενέκρινε την γενική 
προσέγγιση και τους ειδικούς στόχους της 
Ένωσης που καθορίζονταν στην εν λόγω 
ανακοίνωση.

(4) Το 1999 ο οργανισμός τροφίμων και 
γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) 
ενέκρινε το διεθνές σχέδιο δράσης για τη 
διατήρηση και τη διαχείριση των 
καρχαριών, το οποίο απετέλεσε το 
υπόβαθρο της ανακοίνωσης που εξέδωσε η 
Επιτροπή στις 5 Φεβρουαρίου 2009 
σχετικά με το ευρωπαϊκό κοινοτικό σχέδιο 
δράσης για τη διατήρηση και τη διαχείριση 
των καρχαριών, σύμφωνα με το οποίο η 
Ένωση δεσμεύτηκε να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση των 
καρχαριών και την ελαχιστοποίηση των 
αποβλήτων και των απορρίψεων στη 
θάλασσα υπολειμμάτων από αλιεύματα 
καρχαρία. Το Συμβούλιο ενέκρινε την 
γενική προσέγγιση και τους ειδικούς 
στόχους της Ένωσης που καθορίζονταν 
στην εν λόγω ανακοίνωση και ενθάρρυνε 
την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή στο θέμα της αφαίρεσης των 
πτερυγίων και να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατό τροποποιήσεις στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1185/2003, ιδίως 
όσον αφορά τις εξαιρέσεις και τους 
σχετικούς όρους που προβλέπονται σε 
αυτόν.

Or. it
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Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου κάνουν ρητή αναφορά στον κανονισμό αριθ. 1185/2003 και 
στην ανάγκη τροποποίησης των εξαιρέσεων από την απαγόρευση αφαίρεσης των πτερυγίων που 
προβλέπονται από αυτόν.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Στη δήλωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2010 
σχετικά με τη στήριξη της απαγόρευσης 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 της 
αφαίρεσης πτερυγίων των καρχαριών  
επικρίνονται οι εξαιρέσεις που προβλέπει 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 και 
καλείται η Επιτροπή να εξετάσει κατά 
την τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού 
τη μέθοδο «φέροντας με φυσικό τρόπο τα 
πτερύγιά τους».
–––––––––––––
1 P7_TA(2010)0497

Or. it

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο, με τη γραπτή δήλωσή του που εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2010, κάλεσε την 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την πλήρη απαγόρευση της «αφαίρεσης πτερυγίων» του 
καρχαρία επί του σκάφους με την ευκαιρία της δεύτερης επετείου του κοινοτικού σχεδίου 
δράσης για τα καρχαριοειδή (Φεβρουάριος 2011)· 

Τροπολογία 5

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 

(7) Κατά την περίοδο 2010-2011, ως μέρος 
της απαιτούμενης εκτίμησης επιπτώσεων, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποίησε 
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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.

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 σε φυσική συνοχή με το 
σώμα. 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. it

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη  να καθοριστεί σαφώς και κατηγορηματικά ότι όλα τα αλιεύματα καρχαρία πρέπει 
να εκφορτώνονται με τα πτερύγιά τους σε φυσική συνοχή  με το σώμα, για να αποφεύγεται η 
προσφυγή σε αθέμιτες πρακτικές όπως η τοποθέτηση των πτερυγίων σε ειδικές σακούλες για να 
συνδεθούν εν συνεχεία με το σώμα.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2003
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α ε 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ακόλουθη παράγραφος 1α 
προστίθεται μετά την παράγραφο 1 του 
άρθρου 3:

(2) Οι ακόλουθοι παράγραφοι 1α και 1β 
προστίθενται μετά την παράγραφο 1 του 
άρθρου 3:

«1α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 
και για να διευκολυνθεί η αποθήκευση επί 
του σκάφους, τα πτερύγια του καρχαρία 
επιτρέπεται να είναι μερικώς τετμημένα 
και διπλωμένα επί του σφαγίου.»

«1α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 
και για να διευκολυνθεί η αποθήκευση επί 
του σκάφους, τα πτερύγια του καρχαρία 
επιτρέπεται να είναι μερικώς τετμημένα 
και διπλωμένα επί του σφαγίου.

1 β. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1α, όλα τα αλιεύματα καρχαρία πρέπει να 
εκφορτώνονται με τα πτερύγιά τους σε 
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φυσική συνοχή με το σώμα.»

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη  να καθοριστεί σαφώς και κατηγορηματικά ότι όλα τα αλιεύματα καρχαρία πρέπει 
να εκφορτώνονται με τα πτερύγιά τους σε φυσική συνοχή  με το σώμα. Η διάταξη αυτή δεν 
αναφέρεται πουθενά αλλού στο κείμενο.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν αλιευτικά σκάφη που πλέουν υπό 
σημαία κράτους μέλους αλιεύουν, 
διατηρούν επί του σκάφους, 
μεταφορτώνουν ή εκφορτώνουν καρχαρίες,
το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει στην 
Επιτροπή, το αργότερο έως την 1η Μαΐου, 
συνοπτική ετήσια έκθεση για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά 
την διάρκεια του προηγουμένου έτους.
Στην έκθεση περιγράφεται ο έλεγχος της 
συμμόρφωσης των πλοίων με τον 
κανονισμό, καθώς και τα μέτρα επιβολής 
που ελήφθησαν από το εκάστοτε κράτος 
μέλος σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
Πιο συγκεκριμένα, επιβάλλεται να 
παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

1. Το κράτος μέλος του οποίου αλιευτικά 
σκάφη αλιεύουν, διατηρούν επί του 
σκάφους, μεταφορτώνουν ή εκφορτώνουν 
καρχαρίες και/ή το κράτος μέλος στο 
οποίο αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη 
σημαία τρίτης χώρας μεταφορτώνουν ή 
εκφορτώνουν καρχαρίες διαβιβάζει στην 
Επιτροπή, το αργότερο έως την 1η Μαΐου, 
συνοπτική ετήσια έκθεση για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά 
την διάρκεια του προηγουμένου έτους.
Στην έκθεση περιγράφεται ο έλεγχος της 
συμμόρφωσης των πλοίων με τον 
κανονισμό, καθώς και τα μέτρα επιβολής 
που ελήφθησαν από το εκάστοτε κράτος 
μέλος σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
Πιο συγκεκριμένα, επιβάλλεται να 
παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής 
Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως 
κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την 
εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής1και τον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
404/2011 της Επιτροπής, της 8ης 
Απριλίου 2011 , για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με την 
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εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1224/2009 του Συμβουλίου περί της 
θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου 
για την εξασφάλιση της τήρησης των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής2:
1 ΕΕ L 343, 22.12.09, σ. 1.
2 ΕΕ L 112, 30.04.11, σ. 1.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 1 του κανονισμού 1185/2003 καθορίζει το πεδίο εφαρμογής: δεν εφαρμόζεται μόνο 
στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία των κρατών μελών, αλλά και σε όλα τα αλιευτικά 
σκάφη που δραστηριοποιούνται σε ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Επίσης, 
ορισμένα κράτη μέλη τα αλιευτικά σκάφη των οποίων δεν αλιεύουν, δεν διατηρούν επί του 
σκάφους, δεν μεταφορτώνουν ούτε εκφορτώνουν καρχαρίες, έχουν λιμάνια στα οποία τα σκάφη 
τρίτων κρατών έχουν τη δυνατότητα να εκφορτώνουν καρχαρίες. Τέλος, οι δύο 
προαναφερθέντες κανονισμοί εισάγουν συγκεκριμένους κανόνες για τον έλεγχο της αλιείας και 
λεπτομερείς απαιτήσεις για ελέγχους και κυρώσεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Αριθμός των εκφορτώσεων καρχαριών, – Αριθμός των εκφορτώσεων καρχαριών
και, για κάθε εκφόρτωση, αριθμός των 
ιχθύων ανά είδος και περιοχή αλιείας και 
συνολικό βάρος για κάθε είδος·

Or. it

Αιτιολόγηση

Με βάση την ανάλυση της Επιτροπής, ο κανονισμός 1185/2003 δεν επιτρέπει τη συλλογή  
δεδομένων όπως η ταυτοποίηση των ειδών και των πληθυσμών, που αποτελούν τη βάση των 
επιστημονικών γνωμοδοτήσεων για την εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης και διατήρησης. 
Επομένως, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να καταγράφουν ποια είναι τα είδη των καρχαριών 
που εκφορτώνονται, οι περιοχές αλιείας, η ποσότητα των ιχθύων και το συνολικό βάρος για 
κάθε είδος, και να αναφέρουν τις πληροφορίες αυτές στην ετήσια έκθεση.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αριθμός των διενεργηθεισών 
επιθεωρήσεων,

– αριθμός, ημερομηνία και τόπος των 
διενεργηθεισών επιθεωρήσεων·

Or. it

Αιτιολόγηση

Για μια πλήρη εικόνα όσον αφορά την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τα κράτη 
μέλη, είναι σημαντική η ύπαρξη συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με τους ελέγχους που έχουν 
πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αριθμός και είδος των περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν, 
συμπεριλαμβανόμενης της πλήρους 
αναγνώρισης του εμπλεκομένου σκάφους 
ή των εμπλεκομένων σκαφών.

– αριθμός και είδος των περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν, 
συμπεριλαμβανόμενης της πλήρους 
αναγνώρισης του εμπλεκομένου σκάφους 
ή των εμπλεκομένων σκαφών, και 
κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε κάθε 
περίπτωση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την 
εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής προβλέπει τη 
συστηματική λήψη κατάλληλων μέτρων (μεταξύ των οποίων, την κίνηση διοικητικών ή 
ποινικών διαδικασιών, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία) κατά των φυσικών ή νομικών 
προσώπων που είναι ύποπτα για παράβαση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
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