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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο σολομός αναπαράγεται, ή τουλάχιστον αναπαραγόταν σε πολυάριθμα ποτάμια της 
περιοχής της Βαλτικής, το καθένα με τον δικό του, γενετικά ξεχωριστό, πληθυσμό. Με το 
πέρασμα του χρόνου, πολλοί από αυτούς τους πληθυσμούς αναπαραγωγής έχουν μειωθεί 
δραματικά ή εξαλείφθηκαν τελείως. Ενώ πολλοί ποταμοί εξακολουθούν να διαθέτουν 
βιώσιμους πληθυσμούς, η μεγάλη πλειοψηφία των άγριων σολομών (και όχι των σολομών 
εκτροφής που προορίζονται για επανεμπλουτισμό) προέρχονται από τις περιοχές του Βορρά 
και κυρίως από τους ποταμούς της βόρειας Σουηδίας και Φινλανδίας που εκβάλλουν στον 
Βοθνικό κόλπο. Οπουδήποτε αλλού, η μόλυνση, η καταστροφή των ενδιαιτημάτων, τα 
υδροηλεκτρικά φράγματα και άλλες καταστάσεις που οφείλονται στον άνθρωπο έχουν γίνει 
αιτία για τις πτωτικές τάσεις που χαρακτηρίζουν την πυκνότητα των πληθυσμών. 

Ο σολομός στην Βαλτική Θάλασσα αλιεύεται στα ανοιχτά, στα παράκτια ύδατα και σε 
ορισμένους ποταμούς. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ποτάμιοι πληθυσμοί εμπλουτίζονται με την 
απελευθέρωση νεαρών σολομών, κυρίως όταν οι ποταμοί έχουν κλείσει λόγω 
υδροηλεκτρικών φραγμάτων ή διότι έχουν υποστεί άλλου είδους υποβάθμισης.

Οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που διαθέτουμε για τον σολομό προέρχονται από τον ICES 
και συνθέτουν μια μάλλον απαισιόδοξη εικόνα: 

 λίγοι είναι οι ποταμοί που εξακολουθούν να διαθέτουν βιώσιμους πληθυσμούς 
αναπαραγωγής·

 τα ποσοστά επιβίωσης των ιχθυδίων παραμένουν χαμηλά εδώ και πολλά χρόνια για 
άγνωστους λόγους·

 η μικτή αλιεία ανοικτής θαλάσσης στοχεύει όλα τα αλιεύματα, ακόμα και τα ασθενή, 
και καθιστά με τον τρόπο αυτό πολύ δύσκολη την ανασύσταση των πληθυσμών 
σολομού σε ποταμούς με κατάλληλα ενδιαιτήματα· 

  προσφάτως ορισθέντα TAC υπερβαίνουν τα όρια των επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων.

 η αλιεία ανοικτής θαλάσσης μειώθηκε το 2008 χάρη στην απαγόρευση των 
παρασυρόμενων διχτυών αλλά έχει αυξηθεί από τότε η αλιεία με παραγάδια·

 πραγματοποιούνται πολλές ψευδείς αναφορές στις οποίες τα αλιεύματα σολομού 
παρουσιάζονται ως αλιεύματα θαλάσσιων πεστρόφων.

Για τους λόγους αυτούς πρέπει να θεωρηθεί ως ιδιαιτέρως ικανοποιητική η πρόταση της 
Επιτροπής για ένα πολυετές σχέδιο. Πρόκειται για μία πρόταση η οποία πράγματι θα επιφέρει 
πολλές και σημαντικές βελτιώσεις στην διαχείριση των αλιευμάτων σολομού στην Βαλτική, 
βελτιώσεις που πολλοί θεωρούν ότι έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί προ πολλού. Η 
σταδιακή κατάργηση του επανεμπλουτισμού κρίνεται επίσης ως θετικό μέτρο, με ορισμένες 
μόνο ειδικές εξαιρέσεις.

Το σχέδιο χρήζει εντούτοις ενίσχυσης σε ορισμένα σημεία και δη όσον αφορά την 
ερασιτεχνική αλιεία. Η αλιεία σολομού για μη εμπορικούς σκοπούς, όλων των τύπων 
(σταθερά δίχτυα, αλιευτικές παγίδες, ερασιτεχνική κλπ.) βαίνει αυξανόμενη στην Βαλτική 
και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, καλύπτει πλέον ένα τέταρτο των ποσοτήτων αλιευμάτων που 
αναφέρονται. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει πλήρης έλεγχος και συνυπολογισμός 
αυτών των αλιευμάτων στις συνολικές ποσοστώσεις.
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Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ο ICES, ο όγκος των μη 
δηλωμένων αλιευμάτων είναι μεγάλος και αντιστοιχεί στο ήμισυ των αλιευμάτων που 
δηλώθηκαν επί σειρά ετών. Ορισμένες τροπολογίες επιδιώκουν την ενίσχυση των ελέγχων, 
συγκεκριμένα μέσω της επέκτασης των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και μέσω της 
θέσπισης ελαχίστου μεγέθους εκφόρτωσης 65 cm τόσο για τον σολομό όσο και για την 
θαλάσσια πέστροφα, το τελευταίο μέτρο προκειμένου να μειωθούν οι ψευδείς αναφορές 
σολομού ως θαλάσσιας πέστροφας.

Οι σολομοί αναπαράγονται σε συγκεκριμένους ποταμούς και εντός γενετικά ξεχωριστών 
πληθυσμών. Η μικτή αλίευσή τους στην ανοιχτή θάλασσα δεν επιτρέπει κανενός είδους 
επιλεκτικότητας ως προς την προέλευση του σολομού, δεδομένου ότι ψάρια και άρα 
πληθυσμοί από πολλές λεκάνες απορροής ποταμού αλιεύονται μαζί. Κάτι τέτοιο έχει πολλές 
αρνητικές επιδράσεις δεδομένου ότι ψάρια από απειλούμενους πληθυσμούς ή από ποταμούς 
στους οποίους γίνεται απόπειρα ανασύστασης αλιεύονται μαζί με ψάρια από βιώσιμους, 
αυτοαναπαραγόμενους πληθυσμούς. Η καλύτερη μέθοδος διαχείρισης της αλιείας σολομού 
είναι η αλίευσή τους αφού έχουν εισέλθει στους ποταμούς για να αναπαραχθούν, γεγονός που 
επιτρέπει την επακριβή στοχοποίηση των ψαριών.

Ορισμένες τροπολογίες αποσκοπούν στην σταδιακή εξάλειψη της αλιείας στα ανοιχτά. 
Δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα επηρέαζε την αλιεία ορισμένων κρατών μελών περισσότερο 
από άλλων, προτείνεται μια οκταετής περίοδος μείωσης, μετά το πέρας της οποίας η αλιεία 
θα επιτρέπεται μόνο εντός των γραμμών βάσης.

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 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το σχέδιο εφαρμογής που 
συμφωνήθηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη 
κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, αναφέρει ότι 
όλα τα εμπορικά αποθέματα πρέπει να 
αποκατασταθούν μέχρι το 2015 σε επίπεδα 
στα οποία να μπορούν να παράγουν την 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Το ICES 
θεωρεί ότι για τα ποτάμια αποθέματα 
σολομού της Βαλτικής το επίπεδο αυτό 
αντιστοιχεί σε επίπεδο παραγωγής νεαρών 
σολομών από 60% έως 75% της δυνητικής 

(6) Το σχέδιο εφαρμογής που 
συμφωνήθηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη 
κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, αναφέρει ότι 
όλα τα εμπορικά αποθέματα πρέπει να 
αποκατασταθούν μέχρι το 2015 σε επίπεδα 
στα οποία να μπορούν να παράγουν την 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Πρόκειται για 
νομική απαίτηση που απορρέει από τη 
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας από το 1994 και 
έπειτα.  Το ICES θεωρεί ότι για τα 
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παραγωγικής ικανότητας νεαρών σολομών 
για τα διάφορα ποτάμια με άγριο σολομό. 
Η εν λόγω επιστημονική γνωμοδότηση 
πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τον 
καθορισμό των αντικειμενικών σκοπών και 
στόχων του πολυετούς σχεδίου. 

ποτάμια αποθέματα σολομού της Βαλτικής 
το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί σε επίπεδο 
παραγωγής νεαρών σολομών από 60% έως 
75% της δυνητικής παραγωγικής 
ικανότητας νεαρών σολομών για τα 
διάφορα ποτάμια με άγριο σολομό. Η εν 
λόγω επιστημονική γνωμοδότηση πρέπει 
να αποτελέσει τη βάση για τον καθορισμό 
των αντικειμενικών σκοπών και στόχων 
του πολυετούς σχεδίου. 

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Ο καλύτερος τρόπος διαφύλαξης της 
γενετικής ποικιλομορφίας του σολομού 
στην Βαλτική προϋποθέτει την αλίευσή 
του μόνο εφόσον έχει εγκαταλείψει την 
θάλασσα και έχει αρχίσει να ανεβαίνει το 
ποτάμι για να αναπαραχθεί. Η 
απαγόρευση της αλιείας στη Βαλτική θα 
προκαλέσει ενδεχομένως σημαντικά 
προβλήματα σε ορισμένα κράτη μέλη και 
σε τμήματα του κλάδο και για τον λόγο 
αυτό προτείνεται η σταδιακή απαγόρευση 
της αλιείας σολομού.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Προκειμένου να αποτραπεί το 
επιβλαβές φαινόμενο των ψευδών 
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αναφορών αλιευμάτων σολομού ως 
θαλάσσιας πέστροφας, πρέπει να 
θεσπιστεί κοινό ελάχιστο μέγεθος 
εκφόρτωσης για αμφότερα τα είδη.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Σημαντικό μέρος των σκαφών 
παράκτιας αλιείας σολομού έχει μήκος 
κάτω των 10 μέτρων. Για το λόγο αυτό η 
χρήση ημερολογίου αλιείας, όπως 
απαιτείται από το άρθρο 14, και η 
προαναγγελία, όπως απαιτείται από το 
άρθρο 17, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1224/2009 πρέπει να επεκταθούν για να 
καλύψουν όλα τα σκάφη. 

(16) Σημαντικό μέρος των σκαφών 
παράκτιας αλιείας σολομού έχει μήκος 
κάτω των 10 μέτρων. Για το λόγο αυτό η 
χρήση ημερολογίου αλιείας, όπως 
απαιτείται από το άρθρο 14, και η 
προαναγγελία, όπως απαιτείται από το 
άρθρο 17, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1224/2009 πρέπει να επεκταθούν για να 
καλύψουν όλα τα σκάφη εμπορικής 
αλιείας και τα σκάφη εξυπηρέτησης. 

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Από πρόσφατες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις προκύπτει ότι η 
ερασιτεχνική αλιεία σολομού στη θάλασσα 
επηρεάζει σημαντικά τα αποθέματα 
σολομού, αν και η ποιότητα των σχετικών 
στοιχείων δεν χαρακτηρίζεται από υψηλό 
επίπεδο ακρίβειας. Ειδικότερα, η 
ερασιτεχνική αλιεία με σκάφη τα οποία 
εκμεταλλεύονται επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών έναντι κέρδους ενδέχεται να 

(19) Από πρόσφατες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις προκύπτει ότι η 
ερασιτεχνική αλιεία σολομού στη θάλασσα 
επηρεάζει σημαντικά τα αποθέματα 
σολομού, αν και η ποιότητα των σχετικών 
στοιχείων δεν χαρακτηρίζεται από υψηλό 
επίπεδο ακρίβειας. Συνεπώς, ενδείκνυται 
για την λειτουργία του πολυετούς σχεδίου 
να θεσπιστούν ορισμένα συγκεκριμένα 
μέτρα διαχείρισης για τον έλεγχο των εν 
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καλύπτει σημαντικό μέρος των 
αλιευμάτων σολομού της Βαλτικής. 
Συνεπώς, ενδείκνυται για την λειτουργία 
του πολυετούς σχεδίου να θεσπιστούν 
ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης 
για τον έλεγχο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων.

λόγω δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής 
αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην ερασιτεχνική αλιεία σολομού στη 
Βαλτική Θάλασσα στις περιπτώσεις που η 
αλιεία διεξάγεται με σκάφη 
εξυπηρέτησης. 

β) στην ερασιτεχνική αλιεία σολομού στη 
Βαλτική Θάλασσα και στα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για ποταμούς με άγριο σολομό στους 
οποίους, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η παραγωγή νεαρών 
σολομών έχει φθάσει στο 50% της 
δυνητικής παραγωγικής ικανότητας
νεαρών σολομών, στόχος είναι η εν λόγω 
παραγωγή νεαρών σολομών να ανέρχεται 
στο 75% της δυνητικής παραγωγικής 
ικανότητας νεαρών σολομών σε κάθε 
ποταμό μετά την παρέλευση πενταετίας 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

1. Για ποταμούς με άγριο σολομό στους 
οποίους, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η παραγωγή νεαρών 
σολομών έχει φθάσει στο 50% της 
δυνητικής παραγωγικής ικανότητας 
νεαρών σολομών, στόχος είναι η εν λόγω 
παραγωγή νεαρών σολομών να ανέρχεται 
στο 80% της δυνητικής παραγωγικής 
ικανότητας νεαρών σολομών σε κάθε 
ποταμό μετά την παρέλευση πενταετίας 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για ποταμούς με άγριο σολομό στους 
οποίους, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η παραγωγή νεαρών 
σολομών δεν έχει φθάσει στο 50% της 
δυνητικής παραγωγικής ικανότητας 
νεαρών σολομών, στόχος είναι η εν λόγω 
παραγωγή νεαρών σολομών να ανέρχεται 
στο 50% της δυνητικής παραγωγικής 
ικανότητας νεαρών σολομών σε κάθε 
ποταμό μετά την παρέλευση πενταετίας 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και στο 75% της εν λόγω 
δυνητικής παραγωγικής ικανότητας μετά 
την παρέλευση δεκαετίας.

2. Για ποταμούς με άγριο σολομό στους 
οποίους, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η παραγωγή νεαρών 
σολομών δεν έχει φθάσει στο 50% της 
δυνητικής παραγωγικής ικανότητας 
νεαρών σολομών, στόχος είναι η εν λόγω 
παραγωγή νεαρών σολομών να ανέρχεται 
στο 50% της δυνητικής παραγωγικής 
ικανότητας νεαρών σολομών σε κάθε 
ποταμό μετά την παρέλευση πενταετίας 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και στο 80% της εν λόγω
δυνητικής παραγωγικής ικανότητας μετά 
την παρέλευση δεκαετίας.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά την παρέλευση δεκαετίας από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
παραγωγή νεαρών σολομών διατηρείται σε 
επίπεδο που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
75% της δυνητικής παραγωγικής 
ικανότητας νεαρών σολομών σε κάθε 
ποταμό με άγριο σολομό. 

3. Μετά την παρέλευση δεκαετίας από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
παραγωγή νεαρών σολομών διατηρείται σε 
επίπεδο που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
80% της δυνητικής παραγωγικής 
ικανότητας νεαρών σολομών σε κάθε 
ποταμό με άγριο σολομό. 

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ετήσια TAC για τα αποθέματα 
σολομού στη θάλασσα δεν υπερβαίνουν το 
επίπεδο που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας ίσο με 0,1. 

1. Τα ετήσια TAC για τα αποθέματα 
σολομού στη θάλασσα δεν υπερβαίνουν το 
επίπεδο που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας ίσο με 0,1. 

Η αλιεία του σολομού στη θάλασσα πέραν 
των γραμμών βάσης καταργείται 
σταδιακά. Μειώνεται κατά 50% εντός έξι 
ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και απαγορεύεται 
εντός οκτώ ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης σολομού 

και θαλάσσιας πέστροφας
Το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης 
σολομού και θαλάσσιας πέστροφας 
ορίζεται στα 65 cm.

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εμπλουτισμός αποθεμάτων σολομού 
μπορεί να γίνει μόνο σε ποταμούς με άγριο 
σολομό. Ο αριθμός των 
απελευθερούμενων νεαρών σολομών σε 
κάθε ποταμό δεν υπερβαίνει την 
εκτιμώμενη δυνητική παραγωγική 
ικανότητα νεαρών σολομών του ποταμού.

1. Εμπλουτισμός αποθεμάτων σολομού 
μπορεί να γίνει μόνο σε ποταμούς με άγριο 
σολομό όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
προκειμένου να αποτραπεί η εξόντωση 
των τοπικών αποθεμάτων.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εμπλουτισμός αποθεμάτων 
διενεργείται με τρόπο που διασφαλίζει τη 
γενετική ποικιλομορφία των διάφορων 
ποτάμιων αποθεμάτων σολομού 
συνεκτιμώντας τις υφιστάμενες κοινότητες 
ιχθύων στον εμπλουτιζόμενο ποταμό και 
σε γειτονικούς ποταμούς με ταυτόχρονη 
μεγιστοποίηση των επιπτώσεων του 
εμπλουτισμού.

2. Ο εμπλουτισμός αποθεμάτων 
διενεργείται με τρόπο που διασφαλίζει τη 
γενετική ποικιλομορφία των διάφορων 
ποτάμιων αποθεμάτων σολομού 
συνεκτιμώντας τις υφιστάμενες κοινότητες 
ιχθύων στον εμπλουτιζόμενο ποταμό και 
σε γειτονικούς ποταμούς με ταυτόχρονη 
μεγιστοποίηση των επιπτώσεων του 
εμπλουτισμού. Οι νεαροί σολομοί 
προέρχονται από τον πλησιέστερο ποταμό 
με άγριο σολομό.

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Οι νεαροί σολομοί προέρχονται από 
τον πλησιέστερο ποταμό με άγριο σολομό.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Επιπροσθέτως, το άρθρο 55 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1224/2009, καθώς και τα άρθρα 64 και 65 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
404/2011 της Επιτροπής, της 8ης 
Απριλίου 2011 , για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1224/20091, εφαρμόζονται κατ' 
αναλογίαν, σε όλες τις μορφές 
ερασιτεχνικής αλιείας σολομού στην 
Βαλτική.
____________________
1 ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σελ. 1. 

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 του Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 του 
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κανονισμού 1224/2009 οι πλοίαρχοι 
αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ανεξαρτήτως μήκους που 
κατέχουν άδεια αλιείας σολομού, τηρούν 
ημερολόγιο των δραστηριοτήτων τους 
σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 14 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. 

κανονισμού 1224/2009 οι πλοίαρχοι 
αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ανεξαρτήτως μήκους που 
κατέχουν άδεια αλιείας σολομού, καθώς 
και οι πλοίαρχοι σκαφών εξυπηρέτησης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρούν 
ημερολόγιο των δραστηριοτήτων τους 
σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 14 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την εισαγωγική 
φράση του άρθρου 17 παράγραφος 1 του 
κανονισμού 1224/2009, οι πλοίαρχοι 
αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ανεξαρτήτως μήκους που 
διατηρούν επί του σκάφους σολομό ή/και 
θαλάσσια πέστροφα, κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τις 
πληροφορίες που απαριθμούνται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού 
1224/2009.

Κατά παρέκκλιση από την εισαγωγική 
φράση του άρθρου 17 παράγραφος 1 του 
κανονισμού 1224/2009, οι πλοίαρχοι 
αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ανεξαρτήτως μήκους καθώς και 
οι πλοίαρχοι σκαφών εξυπηρέτησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατηρούν επί 
του σκάφους σολομό ή/και θαλάσσια 
πέστροφα, κοινοποιούν στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους σημαίας, 
αμέσως μετά την ολοκλήρωση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων, τις 
πληροφορίες που απαριθμούνται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού 
1224/2009.

Or. en
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
Δήλωση αλιευμάτων

1. Ο πλοίαρχος σκάφους εξυπηρέτησης 
συμπληρώνει δήλωση αλιευμάτων 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ και την 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους σημαίας του σκάφους 
εξυπηρέτησης μέχρι την τελευταία ημέρα 
εκάστου μηνός. 
2. Μέχρι την 15η εκάστου μηνός τα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη καταχωρίζουν 
τις πληροφορίες των δηλώσεων 
αλιευμάτων του προηγούμενου μήνα στην 
ηλεκτρονική τους βάση δεδομένων, η 
οποία έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 116 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και στο 
ηλεκτρονικό σύστημα επικύρωσης του 
άρθρου 109 του ιδίου κανονισμού. Τα 
ηλεκτρονικά δεδομένα και οι δηλώσεις 
αλιευμάτων τηρούνται επί τριετία. 

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
Επιθεωρήσεις εκφόρτωσης

Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη επαληθεύουν 
την ακρίβεια των πληροφοριών που 
καταγράφονται στις δηλώσεις 
αλιευμάτων μέσω επιθεωρήσεων 
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εκφόρτωσης. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις 
εκφόρτωσης καλύπτουν τουλάχιστον 
ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού 
εκφορτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί 
απορρόφησης των ποσοστώσεων, άδειας 
δραστηριότητας και δηλώσεων 
αλιευμάτων από τα σκάφη εξυπηρέτησης·

β) τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί 
απορρόφησης των ποσοστώσεων, άδειας 
δραστηριότητας και δηλώσεων 
αλιευμάτων από τα σκάφη εξυπηρέτησης 
και από ερασιτέχνες αλιείς που κάνουν 
χρήση σταθερών αλιευτικών εργαλείων ·

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III διαγράφεται
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος εκδίδει 
για τα οικεία σκάφη εξυπηρέτησης 
επίσημο έντυπο που συμπληρώνεται ως 
δήλωση αλιευμάτων. Το έντυπο 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις κάτωθι 
πληροφορίες:
α) Αριθμός αναφοράς της άδειας 
άσκησης ειδικής δραστηριότητας που 
έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
παρόντος κανονισμού·
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β) Όνομα του φυσικού ή του νομικού 
προσώπου που κατέχει την άδεια 
άσκησης ειδικής δραστηριότητας που 
έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
παρόντος κανονισμού·
γ) Όνομα και υπογραφή του πλοιάρχου 
του σκάφους εξυπηρέτησης·
δ) Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης και 
άφιξης στο λιμένα και διάρκεια του 
αλιευτικού ταξιδίου· 
ε) Τόπος και ώρα εκφόρτωσης για κάθε 
αλιευτικό ταξίδι·
στ) Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 
κατά τις αλιευτικές εργασίες·
ζ) Ποσότητες ιχθύων που εκφορτώθηκαν 
ανά είδος για κάθε αλιευτικό ταξίδι·
η) Ποσότητες ιχθύων που απορρίφθηκαν 
ανά είδος για κάθε αλιευτικό ταξίδι·
θ) Περιοχή προέλευσης των αλιευμάτων 
για κάθε αλιευτικό ταξίδι εκπεφρασμένη 
ως στατιστικά ορθογώνια ICES. 

Or. en


