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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η επιτακτική ανάγκη μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) δεν θα 
μπορούσε να είναι σαφέστερη. Τα ιχθυαποθέματα στα ευρωπαϊκά ύδατα έχουν γνωρίσει 
δραματική πτώση τις τελευταίες δεκαετίες και δεν αποκλείεται ο κίνδυνος ολοκληρωτικής 
κατάρρευσης ορισμένων από αυτά. Αξίζει να σημειωθεί αφενός ότι το ένα στα τέσσερα 
αλιευμένα ψάρια σπαταλιέται εντελώς διότι πετιέται στη θάλασσα νεκρό και αφετέρου ότι 
άνω του 60% των ψαριών που καταναλώνονται στην Ευρώπη είναι πλέον εισαγόμενα.  
Μολονότι υπάρχουν πάρα πολλά αλιευτικά σκάφη για να ψαρέψουν πάρα πολύ λίγα ψάρια, η 
αλιευτική ικανότητα του ευρωπαϊκού στόλου εξακολουθεί να αυξάνεται κατά 3% ετησίως. Ο 
αλιευτικός κλάδος δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμος και εν πολλοίς διατηρείται στη ζωή 
μόνο χάρη στις επιδοτήσεις. Είναι επίσης σαφές ότι η δυσχερής οικονομική κατάσταση 
ευνοεί την επιδίωξη βραχυπρόθεσμου οφέλους και εκείνες τις μη βιώσιμες κακές πρακτικές 
που έχουν επιφέρει σοβαρές βλάβες στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι.

Η μείωση των ιχθυαποθεμάτων είχε αρχίσει πολύ καιρό πριν δημιουργηθεί η ΚΑΠ το 1983.  
Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία που διαθέτουμε, τα ξύλινα αλιευτικά σκάφη που, έναν 
αιώνα πριν, εξαρτιόνταν από τα ιστία και από τον άνεμο αλίευαν σε ορισμένες περιπτώσεις 
μεγαλύτερο όγκο ψαριών από τα υψηλής τεχνολογίας σκάφη του σήμερα ενώ και τα ίδια τα 
ψάρια ήταν πολύ μεγαλύτερα σε μέγεθος.  

Η υπεραλίευση έχει μακρά ιστορία και η ΚΑΠ δεν έκανε πολλά για να την περιορίσει. Το 
πρόβλημα δεν έγκειται στο γεγονός των κοινών κανόνων για την ΕΕ αλλά στην πολιτική και 
δη στην εφαρμογή της.  Ο βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός έχει επικρατήσει 
ολοκληρωτικά.  Λέγεται ότι οι υπουργοί που συνεδριάζουν κάθε χρόνο για να ορίσουν τις 
ποσοστώσεις υπερβαίνουν τις επιστημονικές συστάσεις μέχρι και κατά 48%. Συνέπεια αυτού 
είναι η μείωση του αριθμού των ψαριών και άρα η μείωση των αλιευμάτων. Οι τρέχουσες 
πρακτικές δεν μπορούν να παράσχουν μια βιώσιμη πηγή θαλασσινής διατροφής. 

Ευτυχώς, τα ύδατά μας έχουν την ικανότητα να συντηρήσουν πολύ περισσότερα ψάρια από 
αυτά που έχουν τώρα και ορισμένες από τις αποφάσεις μας σε αυτόν τον κλάδο πολιτικής 
έχουν αποδειχθεί ορθές. Οι πτωτικές τάσεις σε ορισμένα ιχθυαποθέματα έχουν αντιστραφεί.  
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται, η πολιτική της ΕΕ κατορθώνει 
να συμβάλει στην αποκατάσταση των αποθεμάτων σε επίπεδα που υπερβαίνουν την μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας για όλα τα αποθέματα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής που περιλαμβάνουν τα εξής 
στοιχεία:

 εκπόνηση σχεδίων μακροπρόθεσμης διαχείρισης για όλα τα ιχθυαποθέματα 
προκειμένου να επιτευχθεί μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015·

 ετήσια κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων στηριζόμενη αυστηρά και μόνο στις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ή, εάν δεν υπάρχουν αυτές, στην εφαρμογή της αρχής 
της προφύλαξης·
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 απαγόρευση της απόρριψης νεκρών ψαριών εμπορικών ειδών·

 καθιέρωση σε ολόκληρη την Ευρώπη της διαχείρισης βάσει δικαιωμάτων 
(μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις), η οποία θα δώσει στους αλιείς εμπορικό 
κίνητρο για να επιλέξουν την βιώσιμη αλιεία και θα αποτελέσει μέθοδο 
αντιμετώπισης του προβλήματος της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας·

 τερματισμός της μικροδιαχείρισης των Βρυξελλών με την αποκέντρωση της 
καθημερινής λήψης αποφάσεων σε εκείνους τους περιφερειακούς φορείς που μπορούν 
να λάβουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες·

 απαιτήσεις περί συμμόρφωσης του ευρωπαϊκού στόλου με υψηλού επιπέδου 
προδιαγραφές όταν αλιεύει σε ύδατα τρίτων χωρών·

 ενθάρρυνση της ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη· 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ηγείται της προσπάθειας για αλλαγή και ο συντάκτης της παρούσης 
επικροτεί και υιοθετεί τις προτάσεις που περιέχει το παρόν σχέδιο κανονισμού.  
Το κείμενο εντούτοις δεν καθιστά σαφές σε όλες τις περιπτώσεις πως θα λειτουργήσουν στην 
πράξη οι προτεινόμενες διευθετήσεις.
  Χρειάζονται περαιτέρω προφυλάξεις για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων και η 
προαγωγή της βιωσιμότητας και περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση· 

Οι παρούσες τροπολογίες επιδιώκουν να επιτύχουν τα εξής: 

 Προαγωγή μέτρων αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων·

 εδραίωση της πρωτοκαθεδρίας των σχεδίων μακροπρόθεσμης διαχείρισης και 
περιορισμός της ευχέρειας των κυβερνήσεων να αγνοούν τις επιστημονικές συστάσεις 
κατά την εκπόνηση των ποσοστώσεων· 

 προετοιμασία του εδάφους για την επέκταση της απαγόρευσης της απόρριψης για όλα 
τα είδη ψαριών· 

 μεγαλύτερη προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος·

 εμπεριστατωμένη παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους η διαχείριση βάσει 
δικαιωμάτων μπορεί να διαμορφωθεί από τα κράτη μέλη ώστε να καλύπτονται οι 
εθνικές προτεραιότητες και να προστατεύονται συγκεκριμένα συμφέροντα·

 δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για τις αλιευτικές πρακτικές μικρής κλίμακας και 
χαμηλού αντικτύπου·

 διαμόρφωση αυστηρών προδιαγραφών για τα σκάφη της ΕΕ που αλιεύουν σε ξένα 
ύδατα·

 αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας·

 ανάδειξη της ανάγκης για διαφάνεια και δημόσιο έλεγχο της αλιευτικής πολιτικής.
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Κατά την διατύπωση των τροπολογιών, ο συντάκτης της παρούσης είχε τη χαρά να δεχτεί 
υποδείξεις από εκπροσώπους των εξής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή· κυβερνήσεις της Δανίας, της 
Γαλλίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου· 
Aquaculture Stewardship Council· BalticSea2020· Birdlife· Client Earth· Greenpeace· New 
Under Ten Fishermen's Association· Ocean 2012; Oceana; Pew Environment Group, UN 
FAO; WWF.  

Η ευθύνη φυσικά για τις προτάσεις ανήκει αποκλειστικά στον συντάκτη της γνωμοδότησης. 

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:

Τροπολογία1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1– στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη διατήρηση, διαχείριση και 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων 
πόρων, και 

(α) τη διατήρηση, διαχείριση και βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων 
πόρων, και

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι πρέπει να προωθήσουμε τις βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές. Η 
τροπολογία το καθιστά σαφές αυτό στο πρώτο άρθρο και ευθυγραμμίζει την διατύπωση με 
εκείνη της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.

Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1– στοχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τους βιολογικούς πόρους γλυκών 
υδάτων, την υδατοκαλλιέργεια, καθώς και 
τη μεταποίηση και διάθεση στην αγορά 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
σε σχέση με μέτρα για τις αγορές και 
οικονομικά μέτρα για την ενίσχυση της 

(β) την προαγωγή της βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας σε θαλάσσια ύδατα, 
καθώς και τη μεταποίηση και διάθεση στην 
αγορά προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας σε σχέση με μέτρα για 
τις αγορές και οικονομικά μέτρα για την 
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κοινής αλιευτικής πολιτικής. ενίσχυση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σωστό να επεκταθεί η ΚΑΠ πέραν των θαλασσίων υδάτων σε όλα τα γλυκά ύδατα.

Τροπολογία3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κοινή αλιευτική πολιτική διασφαλίζει 
ότι οι δραστηριότητες αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών, καθώς και στη 
διαθεσιμότητα του επισιτιστικού 
εφοδιασμού.

1. Η κοινή αλιευτική πολιτική διασφαλίζει 
ότι οι δραστηριότητες αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας συνεισφέρουν στην 
προαγωγή υγιούς θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών, καθώς και στη 
διαθεσιμότητα του επισιτιστικού 
εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφύλαξη της υγείας του θαλασσίου περιβάλλοντος είναι κρίσιμης σημασίας εάν επιθυμούμε 
άφθονα ιχθυαποθέματα.

Τροπολογία4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η κοινή αλιευτική πολιτική εφαρμόζει 2. Η κοινή αλιευτική πολιτική εφαρμόζει 
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την προληπτική προσέγγιση για τη 
διαχείριση των της αλιείας και έχει σκοπό 
να διασφαλίσει, το αργότερο έως το 2015, 
ότι η εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων 
πόρων θα αποκαθιστά και θα διατηρεί 
τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών 
πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν 
να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση.

την προληπτική προσέγγιση για τη 
διαχείριση της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας και έχει σκοπό να 
διασφαλίσει την αποκατάσταση των
πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών σε
επίπεδα που υπερβαίνουν εκείνα που 
μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση το αργότερο έως το 
2015 και σε επίπεδα που μπορούν να 
εξασφαλίσουν τη μέγιστη οικονομική 
απόδοση το αργότερο έως το 2022.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να δημιουργηθούν οι μέγιστες δυνατές ευκαιρίες για τους αλιείς και τις παράκτιες 
κοινότητες δεν αρκεί απλώς να σταματήσει η μείωση των ιχθυαποθεμάτων αλλά πρέπει επίσης 
να προκύψουν εκείνες οι συνθήκες που θα επιτρέψουν μέγιστη δυνατή οικονομική απόδοση.

Τροπολογία5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινή αλιευτική πολιτική υλοποιεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας προκειμένου να διασφαλίσει 
των περιορισμό των επιπτώσεων των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα.

3. Η κοινή αλιευτική πολιτική υλοποιεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
προκειμένου να διασφαλίσει τον
περιορισμό στο ελάχιστο δυνατό των 
επιπτώσεων των εν λόγω δραστηριοτήτων 
στο θαλάσσιο οικοσύστημα και 
προκειμένου να διαφυλάξει την 
προσπάθεια επίτευξης μιας καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης το 
αργότερο έως το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβεβαίωση της αναγκαίας σύνδεσης με τις απαιτήσεις της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική.
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Τροπολογία6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην κοινή αλιευτική πολιτική 
ενσωματώνονται οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης. 

4. Η κοινή αλιευτική πολιτική 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης 
και συνεισφέρει στην επίτευξη των 
στόχων της·

Or. en

Τροπολογία7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο (-α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-a) διασφαλίζει ότι, το αργότερο έως το 
2016, η διαχείριση και η εκμετάλλευση 
των ιχθυαποθεμάτων διεξάγεται εντός 
του πλαισίου των πολυετών σχεδίων με 
στόχο την διατήρηση ενός υγιούς 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και την 
δημιουργία συνθηκών μεγιστοποίησης 
της οικονομικής απόδοσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβεβαίωση ότι μελλοντικός στόχος της ΚΑΠ είναι η επιλογή μιας προσέγγισης μακράς πνοής 
ως προς την καλή διαχείριση της αλιείας.
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Τροπολογία8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εξαλείφει τα ανεπιθύμητα αλιεύματα 
εμπορικών αποθεμάτων και διασφαλίζει 
σταδιακά την εκφόρτωση όλων αυτών 
των αποθεμάτων,

(α) εξαλείφει τα ανεπιθύμητα αλιεύματα 
ξεκινώντας με τα εμπορικά αποθέματα
και διασφαλίζοντας σταδιακά ότι θα 
εκφορτώνονται όλα τα είδη εκτός από τα 
ανεπιθύμητα είδη που μπορούν να 
επιζήσουν της απόρριψης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Μακροπρόθεσμη επιδίωξη πρέπει να είναι όχι απλώς ο τερματισμός της πρακτικής της 
απόρριψης για τα εμπορικά είδη αλλά για όλα τα ψάρια, εκτός και αν είναι ανεπιθύμητα είδη 
που έχουν υψηλές πιθανότητες να επιζήσουν εάν απορριφθούν ξανά στη θάλασσα.

Τροπολογία9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διασφαλίζει τις συνθήκες για την 
άσκηση αποδοτικών αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός 
οικονομικά βιώσιμου και ανταγωνιστικού 
αλιευτικού κλάδου, 

(β) διασφαλίζει τις συνθήκες για την 
άσκηση αποδοτικών και βιώσιμων 
αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
ενός οικονομικά βιώσιμου και 
ανταγωνιστικού αλιευτικού κλάδου, 

Or. en
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Τροπολογία10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) προάγει την ανάπτυξη των ενωσιακών 
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας για τη 
διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας 
και της απασχόλησης σε παράκτιες και 
αγροτικές περιοχές, 

(γ) προάγει την ανάπτυξη των βιώσιμων 
και οικοσυστημικών δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας για τη διασφάλιση της 
επισιτιστικής ασφάλειας και της 
απασχόλησης σε παράκτιες και αγροτικές 
περιοχές, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υδατοκαλλιέργεια παρουσιάζει πράγματι σημαντικές ευκαιρίες αλλά πρέπει εντούτοις να 
εξασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξή της δεν έχει αντίξοες περιβαλλοντικές συνέπειες και κυρίως ότι 
δεν βλάπτει ιχθυαποθέματα σε άλλες τοποθεσίες.

Τροπολογία11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο στ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) λειτουργεί συμπληρωματικά ως 
προς τους στόχους άλλων νομοθετικών 
μέτρων που επιδιώκουν την προστασία 
του θαλασσίου περιβάλλοντος και των 
ποικίλλων μορφών ζωής που αυτό 
υποστηρίζει.

Or. en
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Τροπολογία12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη θέσπιση μέτρων σύμφωνα με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις,

(β) τη θέσπιση μέτρων που συνάδουν και 
που συμμορφώνονται με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις,

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια θεμελιώδης αποτυχία της ΚΑΠ υπήρξε ο ετήσιος καθορισμός συνολικών επιτρεπόμενων
αλιευμάτων και ποσοστώσεων που υπερέβαιναν συχνά τις εισηγήσεις των επιστημόνων. Η 
μελλοντική πολιτική πρέπει να καθοδηγείται από την επιστήμη και το περιθώριο παρεμβάσεων 
των υπουργών πρέπει να μειωθεί σημαντικά.

Τροπολογία13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο στ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) τη διαφάνεια και την πρόσβαση 
του κοινού σε πληροφορίες σύμφωνα με 
την Σύμβαση του Aarhus, της 25ης

Ιουνίου 1998, σχετικά με την πρόσβαση 
σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής 
διάστασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβεβαίωση παλαιάς αρχής του Κοινοβουλίου.
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Τροπολογία14

Πρόταση κανονισμού
΄Αρθρο 4 – στοιχείο στ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) την αποκέντρωση και την 
μεταφορά στην περιφέρεια των 
καθημερινών αποφάσεων που 
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων 
και των απαιτήσεων των πολυετών 
σχεδίων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποδοχή της ευρείας βούλησης για τον περιορισμό της μικροδιαχείρισης των Βρυξελλών.

Τροπολογία15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο στ γ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ γ) ισοτιμία μεταξύ της εσωτερικής 
και της εξωτερικής διάστασης της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ούτως 
ώστε οι προδιαγραφές και οι μηχανισμοί 
επιβολής που ισχύουν στο εσωτερικό 
εφαρμόζονται επίσης στο εξωτερικό, 
κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κοινά πρότυπα πρέπει να ισχύουν για τα αλιευτικά της ΕΕ ανεξάρτητα από το που ψαρεύουν 
αυτά.
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Τροπολογία16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«μέγιστη βιώσιμη απόδοση»: το μέγιστο 
αλίευμα που μπορεί να λαμβάνεται από 
ένα απόθεμα αλιευμάτων για αόριστο 
χρονικό διάστημα· 

«μέγιστη βιώσιμη απόδοση»: το μέγιστο 
αλίευμα κατά μέσο όρο που μπορεί να 
λαμβάνεται από ένα απόθεμα αλιευμάτων 
για αόριστο χρονικό διάστημα χωρίς να 
έχει μόνιμο αντίκτυπο στην κατανομή του 
πληθυσμού ανά ηλικία και ανά μέγεθος 
που είναι ενδεικτική υγιούς αποθέματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπεραλίευση έχει μειώσει κατά πολύ το μέσο μέγεθος και την αναπαραγωγική ικανότητα των 
ψαριών στη θάλασσα.

Τροπολογία17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση 
της αλιείας»: προσέγγιση σύμφωνα με την 
οποία η έλλειψη κατάλληλων 
επιστημονικών πληροφοριών δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως λόγος για την αναβολή 
ή την παράλειψη λήψης διαχειριστικών 
μέτρων για τη διατήρηση ειδών-στόχων, 
συναφών ή εξαρτώμενων ειδών ή ειδών 
που δεν αποτελούν στόχο της αλιείας, 
καθώς και του περιβάλλοντός τους·

«προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση 
της αλιείας»: προσέγγιση σύμφωνα με την 
οποία η έλλειψη κατάλληλων 
επιστημονικών πληροφοριών δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως λόγος για την αναβολή 
ή την παράλειψη λήψης διαχειριστικών 
μέτρων για τη διατήρηση ή την αποτροπή 
βλάβης εναντίον ειδών-στόχων, συναφών 
ή εξαρτώμενων ειδών ή ειδών που δεν 
αποτελούν στόχο της αλιείας, καθώς και 
του περιβάλλοντός τους· προσέγγιση 
σύμφωνα με την οποία το βάρος της 
απόδειξης ότι η προτεινόμενη 
δραστηριότητα δεν θα προκαλέσει 
παρόμοιες βλάβες φέρει ο προτείνων την 
δραστηριότητα·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα νέα στοιχεία που προτείνονται προέρχονται από τον κώδικα δεοντολογίας για την υπεύθυνη 
αλιεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Η διατύπωση περί 
βάρους της απόδειξης ανάγεται νομικά στον κανονισμό 345/1992 περί παρασυρόμενων 
διχτυών.

Τροπολογία18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«οικοσυστημική προσέγγιση της 
διαχείρισης αλιείας»: διαχείριση που 
διασφαλίζει μεγάλα οφέλη από τους 
έμβιους υδρόβιους πόρους και ταυτόχρονα 
μικρές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις από 
τις αλιευτικές δραστηριότητες στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα οι οποίες δεν θα 
επιβαρύνουν τη μελλοντική λειτουργία, 
ποικιλότητα και ακεραιότητα αυτών των 
οικοσυστημάτων· 

«οικοσυστημική προσέγγιση της 
διαχείρισης αλιείας»: διαχείριση που 
διασφαλίζει μεγάλα οφέλη από τους 
έμβιους υδρόβιους πόρους και ταυτόχρονα 
ελαχιστοποιεί και, όπου είναι εφικτό, 
εξαλείφει τις άμεσες και έμμεσες 
επιπτώσεις από τις αλιευτικές 
δραστηριότητες στα θαλάσσια
οικοσυστήματα οι οποίες δεν θα 
επιβαρύνουν τη μελλοντική λειτουργία, 
ποικιλότητα και ακεραιότητα αυτών των 
οικοσυστημάτων· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις δεν πρέπει απλώς να είναι "μικρές" και οι αλιείς πρέπει να εργάζονται για να τις 
ελαχιστοποιούν μέχρι εξάλειψης.
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Τροπολογία19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- «μέγιστη οικονομική απόδοση»: το 
σημείο της μέγιστης δυνατής απόστασης 
μεταξύ του ύψους των μέγιστων εσόδων 
και των μέγιστων δαπανών της αλιείας, 
με όλες τις εισροές υπολογιζόμενες στο 
ευκαιριακό τους κόστος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η υπέρβαση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης ως το σημείο όπου οι θάλασσες θα 
έχουν τα μέγιστα δυνατά αποθέματα και όπου η βιώσιμη απόδοση των ψαριών θα είναι επίσης 
η μέγιστη.   Αυτό το σημείο θα σηματοδοτήσει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και το μέγιστο δυνατό κέρδος 
των αλιέων.

Τροπολογία20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα για τη διατήρηση των έμβιων 
υδάτινων πόρων μπορούν να 
περιλαμβάνουν τα εξής: 

Τα μέτρα για τη διατήρηση και τη 
βιώσιμη διαχείριση των έμβιων υδάτινων 
πόρων μπορούν να περιλαμβάνουν τα 
εξής: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος δεν είναι μόνο να προστατευθούν τα ιχθυαποθέματα, αλλά και να δοθούν βιώσιμες 
οικονομικέ ευκαιρίες στον αλιευτικό στόλο.
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Τροπολογία21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) της θέσπισης κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
κινήτρων, για την προαγωγή περισσότερο 
επιλεκτικών μεθόδων αλιείας, ή μεθόδων 
με μικρές επιπτώσεις,

(δ) της θέσπισης κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
κινήτρων, για την προαγωγή περισσότερο 
επιλεκτικών μεθόδων αλιείας, ή μεθόδων 
με μικρές επιπτώσεις ή για την 
παρότρυνση συμμόρφωσης με τις 
ρυθμιστικές απαιτήσεις,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οικονομικά κίνητρα που παρέχει η ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά 
εξοπλισμού CCTV που θα συμβάλει στη συλλογή δεδομένων, για την αγορά επιλεγμένου 
εξοπλισμού και για άλλες αρμόζουσες χρήσεις.

Τροπολογία22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) της θέσπισης στόχων και της 
παροχής κινήτρων για τη λήψη μέτρων 
που θα βελτιώσουν το θαλάσσιο 
περιβάλλον και θα ενισχύσουν την υγεία 
των ιχθυαποθεμάτων, μεταξύ των οποίων 
η εξάλειψη των εγκαταλελειμμένων 
δικτύων, ο καθαρισμός των θαλασσίων 
αποβλήτων και η παραγωγή της 
αποκατάστασης των βυθών που έχουν 
ενδεχομένως υποστεί βλάβες λόγω 
αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Or. en
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Τροπολογία23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) απαγορεύσεις στη χρήση ορισμένων 
αλιευτικών εργαλείων σε ορισμένες 
περιοχές ή εποχές·

(γ) απαγορεύσεις στη χρήση ορισμένων 
ειδών τεχνικού εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένων αλιευτικών 
εργαλείων σε ορισμένες περιοχές ή εποχές·

Or. en

Αιτιολόγηση
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδείκνυται για παράδειγμα η απαγόρευση της χρήσης συσκευών 
ηχοεντοπισμού.

Τροπολογία24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) ενέργειες για να μειωθούν τα 
παράπλευρα αλιεύματα  

Or. en

Τροπολογία25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) ενέργειες για να προστατευτούν η 
βενθική ζώνη και ο βυθός·

Or. en
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Τροπολογία26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ειδικά μέτρα για τη μείωση της 
επίπτωσης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα και στα είδη που δεν 
αποτελούν στόχο της αλιείας, 

(στ) ειδικά μέτρα για τη μείωση της 
επίπτωσης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα και στα είδη που δεν 
αποτελούν στόχο της αλιείας και για τον 
περιορισμό της απόρριψης αλιευτικών 
εργαλείων, λυμάτων που συνδέονται με 
την βασική επεξεργασία ψαριών και 
άλλων μορφών μόλυνσης·

Or. en

Αιτιολόγηση
Περιφερειακοί φορείς ενδέχεται να εισαγάγουν μέτρα μείωσης των αλιευτικών λυμάτων, 
κυρίως εγκαταλελειμμένων δικτύων, που μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα 
ιχθυαποθέματα και τις αλιευτικές δραστηριότητες.

Τροπολογία27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) μέτρα χωρικής διαχείρισης, όπως 
ζώνες απαγόρευσης αλίευσης, επί 
προσωρινής ή μακροχρόνιας βάσης·

Or. en

Αιτιολόγηση
Είναι μερικές φορές απαραίτητη η υιοθέτηση συγκεκριμένων απαιτήσεων προκειμένου να 
προστατευτούν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως οι περιοχές ωοτοκίας.
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Τροπολογία28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Θεσπίζονται κατά προτεραιότητα 
πολυετή σχέδια που προβλέπουν μέτρα 
διατήρησης για τη διατήρηση ή την 
αποκατάσταση των αποθεμάτων ιχθύων σε 
επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά 
να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα 
παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης.

1. Θεσπίζονται πολυετή σχέδια που 
προβλέπουν μέτρα διατήρησης για τη 
διατήρηση ή την αποκατάσταση των 
αποθεμάτων ιχθύων σε επίπεδα ανώτερα 
εκείνων που είναι ικανά να εξασφαλίσουν 
τη δυνατότητα παραγωγής της μέγιστης 
βιώσιμης απόδοσης:

(i) μέχρι το (2014) για όλα τα αποθέματα 
αλιευόμενων ειδών που περιλαμβάνονται 
ήδη σε σχέδια αποκατάστασης ή 
διαχείρισης 
(ii) μέχρι το (2015) για όλα τα αποθέματα 
αλιευόμενων ειδών στην Βαλτική·
(iii) μέχρι το (2015) για όλα τα αποθέματα 
αλιευόμενων ειδών στον βορειοανατολικό 
Ατλαντικό·
(iv) μέχρι το (2015) για όλα τα αποθέματα 
αλιευόμενων ειδών στον Εύξεινο Πόντο·
(v) μέχρι το (2015) για όλα τα αποθέματα 
αλιευόμενων ειδών στην Μεσόγειο.

Or. en

Αιτιολόγηση
Πρέπει να συμφωνηθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση των πολυετών σχεδίων. Οι 
ακριβείς χρονολογίες και λεπτομέρειες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Η Επιτροπή πρέπει να 
κληθεί να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση που θα αντικαταστήσει το παρόν κείμενο.
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Τροπολογία29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα πολυετή σχέδια βασίζονται στην 
προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση 
της αλιείας και συνεκτιμούν τους 
περιορισμούς των διαθέσιμων δεδομένων 
και μεθόδων αξιολόγησης και όλων των 
ποσοτικοποιημένων πηγών αβεβαιότητας 
με επιστημονικά έγκυρο τρόπο. 

4. Τα πολυετή σχέδια βασίζονται στην 
προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση 
της αλιείας και, κατά προτεραιότητα, 
στην ανάγκη επίτευξης της μέγιστης 
βιώσιμης απόδοσης για όλα τα 
αποθέματα, συνεκτιμούν τους 
περιορισμούς των διαθέσιμων δεδομένων 
και μεθόδων αξιολόγησης και όλων των 
ποσοτικοποιημένων πηγών αβεβαιότητας 
με επιστημονικά έγκυρο τρόπο και 
συνάδουν απολύτως με το άρθρο 4(β). 

Or. en

Αιτιολόγηση
Τα πολυετή σχέδια πρέπει να προσδιορίζονται βάσει των καλύτερων διαθέσιμων επιστημονικών 
απόψεων (άρθρο 4(β)) και βάσει του στόχου περί επίτευξης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

Τροπολογία30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα πολυετή σχέδια πρέπει να 
επανεξετάζονται (ανά διετία), κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, προκειμένου να αξιολογείται η 
επιτευχθείσα πρόοδος ως προς τους 
στόχους τους· προτάσεις τροποποίησης 
αυτών πρέπει να γίνονται όταν υπάρχουν 
επιστημονικά τεκμήρια ότι τούτο 
ενδείκνυται ή όταν διατυπώνονται 
εύλογες ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη 
προόδου ως προς την επίτευξη των 
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συμφωνημένων στόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση
Πρέπει να επιβεβαιωθούν οι ρυθμίσεις για την αναθεώρηση των πολυετών σχεδίων. Η ακριβής 
συχνότητα αυτών μπορεί να καθοριστεί μέσω διαπραγματεύσεων κατά την νομοθετική 
διαδικασία.

Τροπολογία31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Κατά την περίοδο που προηγείται της 
έγκρισης ή της ανανέωσης των πολυετών 
σχεδίων, όλες οι πλευρές 
συμμορφώνονται με τους στόχους και τις 
αρχές του παρόντος άρθρου και του 
άρθρου 10.

Or. en

Τροπολογία32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι στόχοι 
των πολυετών σχεδίων να εκπληρώνονται 
σύμφωνα με τους στόχους και τους 
δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 11. 
Εάν εκτιμά ότι τούτο δεν συμβαίνει ή ότι 
καθυστερούν αδικαιολόγητα τα αναγκαία 
μέτρα, η Επιτροπή θα εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 55 για την έγκριση 
εκείνων των τεχνικών μέτρων και μέτρων 
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διατήρησης που θεωρεί αναγκαία·

Or. en

Αιτιολόγηση
Διασφαλίζει ότι η Επιτροπή έχει την ικανότητα να ενεργήσει εάν παρ’ελπίδα ένας 
περιφερειακός φορέας παραμελήσει την προσπάθεια επίτευξης των στόχων των πολυετών 
σχεδίων.

Τροπολογία33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα πολυετή σχέδια προβλέπουν 
προσαρμογές του ποσοστού 
θνησιμότητας λόγω αλιείας, έτσι ώστε να 
επιτευχθεί ποσοστό θνησιμότητας λόγω 
αλιείας με το οποίο αποκαθίστανται και τη 
διατηρούνται τα αποθέματα πάνω από τα 
επίπεδα παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης έως το 2015. 

1. Τα πολυετή σχέδια αποτελούν την βάση 
για την βιώσιμη εκμετάλλευση των 
ιχθυαποθεμάτων, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας με το 
οποίο αποκαθίστανται και τη διατηρούνται 
τα αποθέματα πάνω από τα επίπεδα 
παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης έως το 2015. 

Or. en

Αιτιολόγηση
Έμφαση στο γεγονός ότι τα σχέδια μακροπρόθεσμης διαχείρισης βρίσκονται στο επίκεντρο του 
παρόντος κανονισμού και άρα έχουν προτεραιότητα έναντι βραχυπρόθεσμων πολιτικών 
τροποποιήσεων των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων και των ποσοστώσεων.

Τροπολογία34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα πολυετή σχέδια προβλέπουν 
προσαρμογές του ποσοστού θνησιμότητας 
λόγω αλιείας, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας με το 
οποίο αποκαθίστανται και τη διατηρούνται 
τα αποθέματα πάνω από τα επίπεδα 

1. Τα πολυετή σχέδια προβλέπουν 
προσαρμογές του ποσοστού θνησιμότητας 
λόγω αλιείας, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας με το 
οποίο αποκαθίστανται και τη διατηρούνται 
τα αποθέματα πάνω από τα επίπεδα 
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παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης έως το 2015. 

παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης έως το 2015. 

Δεν συνάπτεται συμφωνία εάν επιτρέπει 
αυτή συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα 
και ποσοστώσεις επί οποιουδήποτε είδους 
εντός οποιουδήποτε δεδομένου έτους ή 
περιόδου αυτού, που υπερβαίνουν τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του 
στόχου 

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχουν καταστραφεί στο παρελθόν ιχθυαποθέματα λόγω βραχυπρόθεσμων κερδών και λόγω της 
επιμονής των κυβερνήσεων να αγνοούν τις επιστημονικές απόψεις.

Τροπολογία35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτός ο 
καθορισμός ποσοστού θνησιμότητας λόγω 
αλιείας με το οποίο αποκαθίστανται και τη 
διατηρούνται τα αποθέματα πάνω από τα 
επίπεδα παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης, τα πολυετή σχέδια προβλέπουν 
προληπτικά μέτρα τα οποία διασφαλίζουν 
συγκρίσιμο βαθμό διατήρησης των 
σχετικών αποθεμάτων.

2. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτός ο 
καθορισμός ποσοστού θνησιμότητας που 
συνάδει με την παράγραφο 1, τα πολυετή 
σχέδια προβλέπουν προληπτικά μέτρα τα 
οποία διασφαλίζουν συγκρίσιμο βαθμό 
διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων και 
καθορίζουν στόχο ως προς την εγγύτερη 
δυνατή, από βιολογική άποψη, 
ημερομηνία για την επίτευξη ύψους 
αποθεμάτων ανωτέρου της μέγιστης 
βιώσιμης απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση
Αποσαφηνίζει την διαδικασία σε περίπτωση όπου θα αποδειχτεί ανέφικτη η επίτευξη μέγιστης 
βιώσιμης απόδοσης έως το 2015.
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Τροπολογία36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα πολυετή σχέδια λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη τις νομοθετικές 
απαιτήσεις ως προς την διατήρηση και 
την αποκατάσταση του θαλασσίου 
οικοσυστήματος·

Or. en

Τροπολογία37

Πρόταση κανονισμού
΄Αρθρο 11 – στοιχείο γ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiα) κατανομή του πληθυσμού ανά ηλικία 
και ανά μέγεθος·

Or. en

Αιτιολόγηση
Η μέση ηλικία του ψαριού είναι κρίσιμη προκειμένου να προσδιοριστεί η αναπαραγωγική τους 
ικανότητα. Η αλίευση ψαριών πριν αυτά αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος μειώνει την 
οικονομική τους απόδοση. 

Τροπολογία38

Πρόταση κανονισμού
΄Αρθρο 11 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) μέτρα αποκατάστασης και 
διατήρησης της λειτουργίας των δικτύων 
θαλάσσιας τροφής που έχουν υποστεί 
αρνητικές συνέπειες λόγω αλιευτικών 
δραστηριοτήτων·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στην ενίσχυση των διατάξεων περί διατήρησης των πολυετών σχεδίων.

Τροπολογία39

Πρόταση κανονισμού
΄Αρθρο 11 – στοιχείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θβ) μέτρα προστασίας από τον 
αντίκτυπο της αλιείας εκείνων των ειδών 
που περιέχονται στο Παράρτημα IV της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και στην οδηγία 
2009/147/ΕΚ· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στην ενίσχυση των διατάξεων περί διατήρησης των πολυετών σχεδίων.

Τροπολογία40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – στοιχείο θ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θγ) αξιολόγηση του περιβαλλοντικού 
αντικτύπου των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε επιπτώσεων επί της 
βιοποικιλότητας και του θαλασσίου 
περιβάλλοντος και, σε περίπτωση που η 
εν λόγω αξιολόγηση φανερώσει 
αντίκτυπο, σχέδιο αντιμετώπισης των εν 
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λόγω επιπτώσεων και άμβλυνσης των 
αντιστοίχων συνεπειών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στην ενίσχυση των διατάξεων περί διατήρησης των πολυετών σχεδίων.

Τροπολογία41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι αναφερόμενοι στο σημείο γ του 
πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου 
ποσοστικοποιημένοι στόχοι οφείλουν, 
σύμφωνα με το σημείο β του άρθρου 4, να 
στηρίζονται και να συνάδουν με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
απόψεις, ή, εφόσον δεν υφίστανται αυτές, 
με την αρχή της προφύλαξης· οι εν λόγω 
στόχοι δεν υπερβαίνουν εκείνα τα όρια 
που, επί τη βάσει μιας επιστημονικά 
αξιόπιστης προσέγγισης, διασφαλίζουν 
την επίτευξη και διατήρηση των 
αποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα 
παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 10(1)·

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία συντάχθηκε με την βοήθεια της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου. Επιδίωξη 
της είναι η εξασφάλιση ότι, πρώτον, τα πολυετή σχέδια μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για 
την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού και, δεύτερον, ότι οι απαιτήσεις που 
επιβάλλουν δεν μπορούν να τροποποιηθούν σημαντικά από το Συμβούλιο κατά τις ετήσιες 
συνεδριάσεις του για τον καθορισμό των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων και των 
ποσοστώσεων.
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Τροπολογία42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής 
για τη διατήρηση των βιολογικών πόρων 
της θάλασσας ή για το θαλάσσιο 
οικοσύστημα που απαιτεί άμεση λήψη 
μέτρων, η Επιτροπή, κατόπιν 
τεκμηριωμένου αιτήματος ενός κράτους 
μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, μπορεί 
να αποφασίζει τη λήψη μέτρων για την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της απειλής.

1. Όταν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής 
για τη διατήρηση των βιολογικών πόρων 
της θάλασσας ή για το θαλάσσιο 
οικοσύστημα που απαιτεί άμεση λήψη 
μέτρων, η Επιτροπή, κατόπιν 
τεκμηριωμένου αιτήματος ενός κράτους 
μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 55 για την έγκριση προσωρινών 
μέτρων για την άμβλυνση των επιπτώσεων 
της απειλής. Τα εν λόγω μέτρα έχουν 
άμεση ισχύ.

Or. en

Αιτιολόγηση
Σε περίπτωση σοβαρής απειλής πρέπει να αναλαμβάνεται δράση και μάλιστα χωρίς χρονοτριβή.

Τροπολογία43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 
μέτρα λαμβάνονται για την μικρότερη 
δυνατή περίοδο και, σε κάθε περίπτωση, 
δεν μπορούν να ισχύουν πέραν των έξι 
μηνών. Εάν συνεχίζει να υφίσταται 
σοβαρή απειλή, η Επιτροπή μπορεί, 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, να τα ανανεώνει 
για διαδοχικές περιόδους που δεν 
υπερβαίνουν τους έξι μήνες.
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Or. en

Αιτιολόγηση
Αποσαφήνιση του όρου «προσωρινών».

Τροπολογία44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 α

Επείγοντα μέτρα κράτους μέλους

1. Εάν υπάρχει ένδειξη σοβαρής και 
απρόβλεπτης απειλής για τη διατήρηση 
των έμβιων υδρόβιων πόρων ή για το 
θαλάσσιο οικοσύστημα, η οποία 
προκαλείται από αλιευτικές 
δραστηριότητες, σε ύδατα που υπάγονται 
στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κράτους 
μέλους, και σε περίπτωση που 
οποιαδήποτε αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση θα μπορούσε να 
προκαλέσει ζημίες οι οποίες θα ήταν 
δύσκολο να αποκατασταθούν, το εν λόγω 
κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει 
επείγοντα μέτρα, η διάρκεια των οποίων 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών 
μηνών.
2. Τα κράτη μέλη που προτίθενται να 
λάβουν επείγοντα μέτρα γνωστοποιούν 
την πρόθεση αυτή στην Επιτροπή, στα 
άλλα
κράτη μέλη και στα οικεία Περιφερειακά 
Γνωμοδοτικά Συμβούλια, 
προσκομίζοντας επεξηγηματικό 
σημείωμα, πριν τα εγκρίνουν.
3. Τα κράτη μέλη και τα οικεία 
περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια 
μπορούν να υποβάλουν εγγράφως τα 
σχόλιά τους στην Επιτροπή εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
της κοινοποίησης. Η Επιτροπή 
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επιβεβαιώνει, καταργεί ή τροποποιεί το 
μέτρο εντός δεκαπέντε εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης.
4. Η απόφαση της Επιτροπής 
κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν 
να παραπέμψουν την απόφαση της 
Επιτροπής στο Συμβούλιο εντός δέκα 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
της κοινοποίησης.
6. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με 
ειδική πλειοψηφία, μπορεί να λάβει 
διαφορετική απόφαση εντός ενός μηνός 
από την παραπομπή.

Or. en

Αιτιολόγηση
Το άρθρο 13(1) αφορά τις εξουσίες της Επιτροπής και το παρόν άρθρο αφορά τις εξουσίες των 
κρατών μελών να λαμβάνουν επείγοντα μέτρα. Το κείμενο επαναφέρει το άρθρο 8 του παλαιού 
κανονισμού περί ·ΚΑΠ.

Τροπολογία45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) μειώνουν τα αλιεύματα ανεπιθύμητων 
θαλάσσιων οργανισμών·

(γ) μειώνουν στο ελάχιστο τα αλιεύματα 
ανεπιθύμητων θαλάσσιων οργανισμών και 
θαλάσσιων πτηνών·

Or. en
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Τροπολογία46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) μετριάζουν την επίπτωση των 
αλιευτικών εργαλείων στο οικοσύστημα 
και στο περιβάλλον, με ειδική έμφαση 
στην προστασία των βιολογικά 
ευαίσθητων αποθεμάτων και οικοτόπων.

(δ) ελαχιστοποιούν την επίπτωση των 
αλιευτικών εργαλείων στο οικοσύστημα 
και στο περιβάλλον, με ειδική έμφαση 
στην προστασία των βιολογικά 
ευαίσθητων αποθεμάτων και οικοτόπων
και δη του βυθού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο βυθός διαθέτει εξαιρετικό πλούτο βιοποικιλότητας και ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά τρωτός 
σε ορισμένες αλιευτικές πρακτικές.

Τροπολογία47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 –στοιχείο δ α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) να συμβάλει στην επίτευξη καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης το 
αργότερο έως το 2020, όπως προβλέπεται 
στην οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική.

Or. en

Τροπολογία48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. όλα τα είδη ψαριών που αλιεύονται 
κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
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δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή 
από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη εκτός 
των ενωσιακών υδάτων φέρονται επί των 
αλιευτικών σκαφών και καταγράφονται 
πλήρως, χωρίς εξαίρεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν επιθυμούμε την μελλοντική έγκριση ορθών πολιτικών και ποσοστώσεων, έχει μεγάλη 
σημασία να γνωρίσουν οι επιστήμονες με κάθε λεπτομέρεια όλα τα ψάρια που αλιεύονται, 
ακόμα και εκείνα που προς το παρόν δεν έχουν εμπορική αξία. Για τον λόγο αυτό πρέπει να 
καταγράφονται ακόμα και αν πρόκειται να απορριφθούν.

Τροπολογία49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όλα τα αλιεύματα των ακόλουθων 
ιχθυαποθεμάτων που υπόκεινται σε όρια 
αλιευμάτων και τα οποία αλιεύονται κατά 
τη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων 
σε ενωσιακά ύδατα ή από ενωσιακά 
αλιευτικά σκάφη εκτός των ενωσιακών 
υδάτων φέρονται και διατηρούνται επί των 
αλιευτικών σκαφών, καταγράφονται και 
εκφορτώνονται, εκτός εάν 
χρησιμοποιούνται ως ζωντανό δόλωμα, 
σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

1. Όλα τα αλιεύματα των ακόλουθων 
ιχθυαποθεμάτων, τα οποία αλιεύονται κατά 
τη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων 
σε ενωσιακά ύδατα ή από ενωσιακά 
αλιευτικά σκάφη εκτός των ενωσιακών 
υδάτων, φέρονται και διατηρούνται επί των 
αλιευτικών σκαφών, καταγράφονται και 
εκφορτώνονται, εκτός εάν 
χρησιμοποιούνται ως ζωντανό δόλωμα, 
σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν όλα τα ψάρια πρόκειται να εκφορτωθούν, δεν υπάρχει λόγος αναφοράς σε όρια 
αλιευμάτων που δεν έχουν πλέον σημασία.
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Τροπολογία50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Θεσπίζονται ελάχιστα μεγέθη αναφοράς 
διατήρησης για τα ιχθυαποθέματα που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις. Η πώληση αλιευμάτων 
από αυτά τα ιχθυαποθέματα, όταν 
υπολείπονται του ελάχιστου μεγέθους 
αναφοράς διατήρησης, περιορίζεται μόνο 
για τη μετατροπή σε ιχθυάλευρα ή 
ζωοτροφές.

2. Θεσπίζονται ελάχιστα μεγέθη αναφοράς 
διατήρησης για τα ιχθυαποθέματα που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις αλλά χωρίς υπέρβαση 
οποιωνδήποτε διαστάσεων ή μεγεθών 
ορίζονται από τη ισχύουσα νομοθεσία της 
Ένωσης·. Η πώληση αλιευμάτων από αυτά 
τα ιχθυαποθέματα, όταν υπολείπονται του 
ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, 
περιορίζεται μόνο στην εγκριθείσα
μετατροπή σε εμπορικά ιχθυάλευρα και 
έλαια ή ζωοτροφές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται αναγκαία για να παταχθεί η παράνομη μαύρη αγορά μικρών ψαριών.
Ενδέχεται να ασκηθεί πίεση για να αλλάξουν οι κανόνες για τα μεγέθη προκειμένου να 
επιτραπεί η πώληση στο κοινό περισσότερων μικρών ψαριών. Εάν επιθυμούμε την 
αποκατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων, κάτι τέτοιο δεν πρέπει να επιτραπεί.

Τροπολογία51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Σε περίπτωση παραβίασης των 
απαιτήσεων που καθορίζονται στα 
σημεία (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1, 
τα κράτη μέλη αναστέλλουν την 
κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων στο 
εν λόγω σκάφος για περίοδο που μπορεί 
να φτάσει τα τρία χρόνια·

Or. en
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Αιτιολόγηση
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η απόρριψη εμπορικών ψαριών είναι απαράδεκτη. Οι 
παραβιάσεις δεν θα είναι ενδεχομένως εύκολο να εντοπιστούν αλλά ο εντοπισμός τους θα 
επισύρει βαριά ποινή.

Τροπολογία52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν μέτρα 
απαγόρευσης της πώλησης για 
ανθρώπινη κατανάλωση ψαριών με 
μέγεθος μικρότερο από το ελάχιστο 
μέγεθος αναφοράς και προβλέπουν 
κυρώσεις αποτελεσματικές, αποτρεπτικές 
και αναλογικές· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την επιβολή ποινικών κυρώσεων.

Τροπολογία53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2020, όλα 
τα είδη ψαριών εκφορτώνονται εκτός και 
αν έχει προβλεφθεί ειδική διάταξη για την 
απόρριψή τους σε μητρώο που 
δημοσιεύει και διατηρεί η Επιτροπή, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση περί εκφόρτωσης όλων των εμπορικών ειδών πρέπει μελλοντικά να συνοδευτεί από 
απαίτηση περί εκφόρτωσης όλων των ψαριών εκτός και αν υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες 
επιβίωσής τους. Δεν είναι ούτε αποδεκτό, ούτε θεμιτό από άποψη βιωσιμότητας, να 
απορρίπτονται στη θάλασσα ψάρια νεκρά όταν είναι ενδεχομένως δυνατή η χρήση τους.

Τροπολογία54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Το Συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν 
πρότασης της Επιτροπής βάσει του 
άρθρου 43(3) ΣΛΕΕ, λαμβάνει απόφαση 
περί αλιευτικών δυνατοτήτων και 
κατανομής αυτών των αλιευτικών 
δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών. 
Η πρόταση της Επιτροπής και η 
απόφαση του Συμβουλίου συνάδουν 
απολύτως με το άρθρο 4(β).
Αυτές οι αλιευτικές δυνατότητες δεν 
προβλέπουν, για αλιεύματα οποιουδήποτε 
είδους εντός οποιουδήποτε δεδομένου 
έτους ή περιόδου αυτού, την υπέρβαση 
των αναγκαίων ορίων για την επίτευξη 
του οριζόμενου στο άρθρο 10(1) στόχου.

Or. en

Αιτιολόγηση
Μολονότι η θέσπιση των πολυετών σχεδίων γίνεται με συναπόφαση, η εν συνεχεία κατανομή 
των αλιευτικών δυνατοτήτων ανατίθεται στο Συμβούλιο. Ο καθορισμός εντούτοις των 
συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων και των ποσοστώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τια 
απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση εντός της 
προβλεπόμενης χρονικής περιόδου.
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Τροπολογία55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Το Συμβούλιο αποκλίνει από τους εν 
λόγω στόχους, τα χρονοδιαγράμματα και 
τα περιθώρια μόνο βάσει πρόσφατης, 
τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώμης 
από αναγνωρισμένη επιστημονική 
Επιτροπή ή υπηρεσία, σύμφωνα με το 
άρθρο 4(β).

Or. en

Αιτιολόγηση
Με τον τρόπο αυτό δίνεται η διακριτική ευχέρεια στο Συμβούλιο να προσαρμόζει τις αλιευτικές 
δυνατότητες εφόσον επικαιροποιημένες επιστημονικές συμβουλές καθιστούν σαφές ότι τα 
αναφερόμενα στο πολυετές σχέδιο όρια δεν συνάδουν πλέον με τον στόχο της επίτευξη της 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

Τροπολογία56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την 
επιμέρους διανομή μεταξύ των διαφόρων 
τμημάτων των αλιευτικών τους στόλων 
εκείνων των αλιευτικών δυνατοτήτων 
που τους έχουν κατανεμηθεί και, κατά 
τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων 
τους, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
λάβουν υπόψη κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως τα 
ενδεχόμενα οφέλη που μπορούν να 
προκύψουν από την αύξηση του μεριδίου 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων μικρής 
κλίμακας και χαμηλού αντικτύπου.

Or. en
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Αιτιολόγηση
Καλό είναι να εξετάσουν τα κράτη μέλη το ενδεχόμενο αύξησης του μεριδίου αλιευτικών 
δυνατοτήτων που αναλογείς τους αλιείς μικρής κλίμακας.

Τροπολογία57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ετήσια έκθεση στην οποία 
αξιολογεί κατά πόσον οι ισχύουσες 
αλιευτικές δυνατότητες αποδεικνύονται 
αποτελεσματικές στην προσπάθεια 
αποκατάστασης και διατήρησης 
πληθυσμών αλιευόμενων ειδών σε 
επίπεδα που υπερβαίνουν εκείνα που 
μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση. 

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται από το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο και το κοινό 
πρέπει να μπορούν να εκτιμήσουν κατά πόσο συμβάλλουν αυτές στην προσπάθεια επίτευξης της 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

Τροπολογία58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν, στο πλαίσιο ενός 
πολυετούς σχεδίου που έχει θεσπιστεί 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 10, να 
εγκρίνουν μέτρα, σύμφωνα με το εν λόγω 
πολυετές σχέδιο, τα οποία καθορίζουν τα 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν, στο πλαίσιο ενός 
πολυετούς σχεδίου που έχει θεσπιστεί 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 10, να 
εγκρίνουν μέτρα, σύμφωνα με το εν λόγω 
πολυετές σχέδιο, τα οποία καθορίζουν τα 
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μέτρα διατήρησης που ισχύουν για τα 
σκάφη που φέρουν τη σημαία τους όσον 
αφορά αποθέματα στα ενωσιακά ύδατα για 
τα οποία τους έχουν κατανεμηθεί 
αλιευτικές δυνατότητες. 

μέτρα διατήρησης που ισχύουν για τα 
σκάφη που φέρουν τη σημαία τους όσον 
αφορά αποθέματα στα ενωσιακά ύδατα για 
τα οποία τους έχουν κατανεμηθεί 
αλιευτικές δυνατότητες και για όλα τα 
σκάφη που αλιεύουν στα χωρικά ύδατά 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προσπάθειες διατήρησης κινδυνεύουν να υπονομευθούν πλήρως εάν δεν ισχύουν εξίσου για 
σκάφη που έχουν ιστορικά δικαιώματα αλίευσης στη ζώνη 6-12 ναυτικών μιλίων.  Δεδομένου 
ότι δεν είναι σίγουρο ότι άλλα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν ως προς την επιβολή των 
αναγκαίων περιορισμών σε σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και δεδομένου ότι η μη τήρηση 
εκ μέρους ορισμένων σκαφών των απαιτήσεων περί διατήρησης θα δημιουργήσει τεράστια 
δυσαρέσκεια σε εκείνα που τις τηρούν, πρέπει να ενισχυθεί η εξουσία των κρατών μελών ώστε 
να υπερβαίνει αυτή τα όρια του ρόλου που προτείνει το άρθρο 26.

Τροπολογία59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν, στο πλαίσιο τεχνικών 
μέτρων που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 14, να εγκρίνουν μέτρα, σύμφωνα 
με το εν λόγω πλαίσιο, τα οποία 
καθορίζουν τα τεχνικά μέτρα που ισχύουν 
για τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους 
όσον αφορά αποθέματα στα ύδατα τους για 
τα οποία τους έχουν κατανεμηθεί 
αλιευτικές δυνατότητες. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω τεχνικά 
μέτρα: 

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν, στο πλαίσιο τεχνικών 
μέτρων που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 14, να εγκρίνουν μέτρα, σύμφωνα 
με το εν λόγω πλαίσιο, τα οποία 
καθορίζουν τα τεχνικά μέτρα που ισχύουν 
σε όλα τα σκάφη που αλιεύουν αποθέματα 
στα ύδατα τους για τα οποία τους έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω 
τεχνικά μέτρα:

Or. en

Αιτιολόγηση
Εντός των χωρικών υδάτων του, οι απαιτήσεις του κράτους μέλους πρέπει να ισχύουν για όλα 
τα αλιευτικά σκάφη ανεξαρτήτως εθνικότητας. Καμία άλλη προσέγγιση δεν μπορεί να θεωρηθεί 
δίκαια για όλους.
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Τροπολογία60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) εφαρμόζονται αποκλειστικά σε 
αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή, 
όταν πρόκειται για αλιευτικές 
δραστηριότητες που δεν ασκούνται από 
αλιευτικό σκάφος, σε πρόσωπα 
εγκατεστημένα στην επικράτεια του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους,

(a) εφαρμόζονται σε όλα τα σκάφη που 
αλιεύουν αποθέματα στα ύδατά τους για 
τα οποία τους έχουν κατανεμηθεί 
αλιευτικές δυνατότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση
Εντός των χωρικών υδάτων του, οι απαιτήσεις του κράτους μέλους πρέπει να ισχύουν για όλα 
τα αλιευτικά σκάφη ανεξαρτήτως εθνικότητας. Καμία άλλη προσέγγιση δεν μπορεί να θεωρηθεί 
δίκαια για όλους.

Τροπολογία61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που τα μέτρα 
διατήρησης και διαχείρισης τα οποία 
εγκρίνουν τα κράτη μέλη ενδέχεται να 
επηρεάσουν σκάφη άλλων κρατών μελών, 
τα μέτρα αυτά θεσπίζονται μόνον κατόπιν 
διαβούλευσης με την Επιτροπή, τα οικεία 
κράτη μέλη και τα οικεία περιφερειακά 
γνωμοδοτικά συμβούλια με βάση σχέδιο
των μέτρων συνοδευόμενο από 
επεξηγηματικό σημείωμα.

2. Στην περίπτωση που τα μέτρα 
διατήρησης και διαχείρισης τα οποία 
εγκρίνουν τα κράτη μέλη ενδέχεται να 
επηρεάσουν σκάφη άλλων κρατών μελών, 
τα μέτρα αυτά θεσπίζονται μόνον κατόπιν 
κοινοποίησης των μέτρων προς την 
Επιτροπή, τα οικεία κράτη μέλη και τα 
οικεία περιφερειακά γνωμοδοτικά 
συμβούλια, συνοδευόμενης από 
επεξηγηματικό σημείωμα που καθιστά 
επίσης σαφές ότι δεν εμπεριέχουν 
διακρίσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση
Για λόγους διατήρησης και ισότητας μεταξύ όλων των αλιευτικών σκαφών, πρέπει να ενισχυθεί 
σε αυτή τη περίπτωση ο ρόλος των κρατών μελών.

Τροπολογία62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Πριν την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων, κάθε κράτος 
μέλος δημοσιεύει δήλωση με την οποία 
περιγράφει την πολιτική του επ’αυτού, 
εκθέτοντας τον στόχο του, περιγράφοντας 
με ποιο τρόπο θα διεξάγονται οι 
συναλλαγές μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων και παρέχοντας 
λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες και 
τους κανονισμούς που θα εφαρμόζονται.  
Η εν λόγω δήλωση αναφέρεται στις 
απαιτήσεις περί θεμιτών πρακτικών τις 
οποίες οφείλουν να τηρούν οι κάτοχοι 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση
Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξηγήσουν την πολιτική τους προκειμένου να μπορούν να 
προαγάγουν την αποτελεσματική της εφαρμογή και προκειμένου να διασφαλίσουν την μετέπειτα 
αξιολόγησή της. 

Τροπολογία63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Κατά τον σχεδιασμό του συστήματος 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
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παραχωρήσεων που θα εγκρίνουν, τα 
κράτη μέλη μπορούν να λάβουν υπόψη 
κοινωνικά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά κριτήρια και μπορούν:
(a) να περιορίσουν την αναλογία των 
αλιευτικών δυνατοτήτων που 
κατανέμεται σε οποιονδήποτε 
μεμονωμένο κάτοχο·
(β) να μειώσουν τον αριθμό των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων που μπορούν να 
εγγραφούν σε μεμονωμένο σκάφος·
(γ) να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν 
την μεταφορά μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μεταξύ συγκεκριμένων 
τμημάτων του αλιευτικού στόλου·
(δ) να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν 
την μεταφορά μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μεταξύ οριοθετημένων 
γεωγραφικών περιοχών προκειμένου να 
προστατεύσουν παράκτιες κοινότητες·
(ε) να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν 
την εκμίσθωση ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι κάτοχοι έχουν άμεσο 
και μακροπρόθεσμο συμφέρον στην 
αλιεία·
(στ) να περιορίσουν τον βαθμό στον οποίο 
είναι επιτρεπτός ο διαχωρισμός των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων και να απαιτήσουν από 
σκάφη να διαθέτουν έναν ελάχιστο 
αριθμό για να τους επιτρέπεται η αλιεία·
(ζ) να περιορίσει την μεταφορά 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων σε πλευρές που μπορούν 
να αποδείξουν άμεση οικονομική σύνδεση 
με την αλιεία·
(η) να απαιτήσει την διάλυση ενός 
σκάφους το οποίο, λόγω πωλήσεων, 
διαθέτει λιγότερες μεταβιβάσιμες 
αλιευτικές παραχωρήσεις από το 
ορισμένο ελάχιστο όριο·
(θ) να δεσμεύσει ποσοστό αλιευτικών 
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δυνατοτήτων για να τις διανείμει σε 
νεοεισερχόμενους στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει μεγάλη σημασία να καταστεί σαφές ότι τα κράτη μέλη έχουν μια τεράστια ευκαιρία να 
διαμορφώσουν την πολιτική κατά τον επωφελέστερο για τα συμφέροντά τους τρόπο. Η 
διαμόρφωση των μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων μπορεί να θεωρηθεί ως το 
ισχυρότερο μεμονωμένο παράδειγμα «μεταφοράς στην περιφέρεια» και επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να καθορίζουν τις δικές τους προτεραιότητες πολιτικής και να επιτύχουν μείωση των 
δυνατοτήτων.

Τροπολογία64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 55 προκειμένου να αρνηθεί να 
αναγνωρίσει σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων κράτους 
μέλους εάν θεωρεί ότι το σύστημα αυτό 
δεν μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη 
εκείνων των μειώσεων ικανοτήτων που 
είναι απαραίτητες για να εκπληρωθεί ο 
στόχος που αναφέρεται στο άρθρο 10(1) 
και μπορεί επίσης να εφαρμόζει σε 
παρόμοιες περιπτώσεις τις οικονομικές 
κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
50(2) εκτός και αν πραγματοποιηθούν 
ικανοποιητικές ρυθμίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση
Ένα σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων μπορεί να σχεδιαστεί κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να προστατεύσει διάφορα αλιευτικά συμφέροντα και να επιλύσει διάφορα 
προβλήματα αλλά, εάν το σύστημα συναλλαγών είναι πολύ περιοριστικό, τότε ενδέχεται να 
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εμποδίσει την επίτευξη εκείνων των μειώσεων ικανοτήτων που απαιτούνται για την προαγωγή 
της αποκατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων πάνω από την μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Τροπολογία65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις παραμένουν στην κατοχή 
του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για 
την κατανομή τους. Ένα κράτος μέλος 
μπορεί να ανακαλέσει τις μεταβιβάσιμες 
αλιευτικές παραχωρήσεις ενός κατόχου 
εάν δεν εκπληρώνονται οι στόχοι ή οι 
απαιτήσεις της πολιτικής κατανομής του 
και εάν ο κάτοχος δεν έχει συμμορφωθεί 
με τις εύλογες απαιτήσεις του εν λόγω 
κράτους μέλους για συμμόρφωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις δεν είναι περιουσιακό στοιχείο αλλά προνόμιο το 
οποίο παραχωρείται προς χρήση υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του 
κράτους μέλους. 

Τροπολογία66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2ε. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 55 με τις οποίες επιτρέπεται, 
καταρχάς σε χρονικά περιορισμένη βάση, 
η ικανοποίηση αρκούντως 
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αιτιολογημένων αιτημάτων από κράτη 
μέλη ή από περιφερειακές οντότητες για 
συγκεκριμένες, τοπικές, αποκλίσεις ως 
προς τον ορισμό περί 12 μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των μεγάλων διαφορών ως προς τις θαλάσσιες συνθήκες και τις εθνικές 
παραδόσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχει σημασία να διασφαλιστεί ότι οι λεπτομέρειες του 
κανονισμού μπορούν να ερμηνευτούν με ευελιξία εφόσον διατηρούνται οι στόχοι του.

Τροπολογία67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να γίνει από ένα 
κράτος μέλος μόνο σε κάτοχο αλιευτικού 
σκάφους που φέρει τη σημαία του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, ή από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν σε τέτοιο σκάφος. 
Συγκέντρωση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να γίνει για 
συλλογική διαχείριση από νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα ή αναγνωρισμένες οργανώσεις 
παραγωγών. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν την επιλεξιμότητα λήψης 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
με βάση διαφανή και αντικειμενικά 
κριτήρια.

4. Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να γίνει από ένα 
κράτος μέλος μόνο σε κάτοχο αλιευτικού 
σκάφους που φέρει τη σημαία του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, ή από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν σε τέτοιο σκάφος. 
Συγκέντρωση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να γίνει για 
συλλογική διαχείριση από νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα ή αναγνωρισμένες οργανώσεις 
παραγωγών ή παρόμοιους φορείς. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την 
επιλεξιμότητα λήψης μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων με βάση 
διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί αλιείς μικρής κλίμακας δεν είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών.
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Τροπολογία68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
διεκπεραιώνουν την κατανομή 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων δωρεάν, ή κατόπιν 
καταβολής  αντιτίμου, ή μπορούν να 
διεξάγουν πλειστηριασμό μεταξύ 
κατόχων που εκπληρώνουν όλες τις 
υπόλοιπες προϋποθέσεις. 

Or. en

Τροπολογία69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 
και 6, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε αλιευτικό σκάφος για 
περίοδο τριών διαδοχικών ετών.

7. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 
και 6, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν και να επανακατανείμουν 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε 
αλιευτικό σκάφος για περίοδο τριών 
διαδοχικών ετών.

Or. en
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Τροπολογία70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη κατανέμουν ατομικές 
αλιευτικές δυνατότητες σε κατόχους 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, κατά το άρθρο 28, με 
βάση τις αλιευτικές δυνατότητες που 
κατανέμονται στα κράτη μέλη ή 
καθορίζονται σε σχέδια διαχείρισης που 
έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1967/2006.

1. Τα κράτη μέλη κατανέμουν ατομικές 
αλιευτικές δυνατότητες σε κατόχους 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, κατά το άρθρο 28, με 
βάση τις αλιευτικές δυνατότητες που 
κατανέμονται στα κράτη μέλη ή 
καθορίζονται σε σχέδια διαχείρισης που 
έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1967/2006 κατά τρόπο δίκαιο, 
ισότιμο και διαφανή, ιδίως έναντι των 
αλιευτικών στόλων μικρής κλίμακας όταν 
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο 
συστήματος μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αλιευτικός στόλος μικρής κλίμακας απασχολεί τους περισσότερους εργαζόμενους και συχνά 
έχει τον μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο αλλά σπανίως διαθέτει τους πόρους ή την 
οργάνωση για να επιχειρηματολογήσει υπέρ των συμφερόντων του και να πετύχει μια διανομή 
ικανοτήτων που αντανακλά τον ρόλο του.

Τροπολογία71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτές οι αλιευτικές δυνατότητες δεν 
αναγνωρίζουν αλιεύματα οποιουδήποτε 
είδους εντός οποιουδήποτε δεδομένου 
έτους ή περιόδου αυτού, που υπερβαίνουν 
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του 
οριζόμενου στο άρθρο 10(1) στόχου.
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Or. en

Αιτιολόγηση
Έχουν καταστραφεί στο παρελθόν ιχθυαποθέματα λόγω βραχυπρόθεσμων κερδών και λόγω της 
ανικανότητας των κυβερνήσεων να τηρούν τις επιστημονικές απόψεις. Η αποκατάσταση των 
αποθεμάτων σε ύψος ανώτερο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης πρέπει να είναι η πρώτη 
προτεραιότητα.

Τροπολογία72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρακρατήσουν έως και 5% των 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Ορίζουν 
σκοπούς και διαφανή κριτήρια για την
κατανομή αυτών των παρακρατούμενων 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Αυτές οι 
αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να 
κατανεμηθούν μόνο σε επιλέξιμους 
κατόχους μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
28 παράγραφος 4. 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρακρατήσουν έως και 10% των 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Ορίζουν 
σκοπούς και διαφανή κριτήρια για την 
κατανομή αυτών των παρακρατούμενων 
αλιευτικών δυνατοτήτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση
Τα κράτη μέλη ενδέχεται να θελήσουν να ενθαρρύνουν συγκεκριμένες αλιευτικές πρακτικές, 
όπως η αλιεία χαμηλού αντικτύπου ή να παράσχουν πρόσθετες ευκαιρίες στις αλιευτικές 
πρακτικές μικρής κλίμακας.

Τροπολογία73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών ποσοστώσεων δυνάμει του 

5. Κατά την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών ποσοστώσεων δυνάμει του 



PA\892163EL.doc 47/64 PE480.515v03-00

EL

άρθρου 28 και κατά την κατανομή 
αλιευτικών δυνατοτήτων δυνάμει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το 
κράτος μέλος μπορεί να παράσχει κίνητρα 
σε αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν 
επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία τα οποία 
εξαλείφουν ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα εντός των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που κατανέμονται στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος.

άρθρου 28 και κατά την κατανομή 
αλιευτικών δυνατοτήτων δυνάμει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το 
κράτος μέλος μπορεί να παράσχει κίνητρα 
σε αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν 
αλιευτικές μεθόδους χαμηλού αντικτύπου 
και/ή επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία τα 
οποία εξαλείφουν ανεπιθύμητα 
παρεμπίπτοντα αλιεύματα εντός των 
αλιευτικών δυνατοτήτων που 
κατανέμονται στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επέκταση της ίδιας αρχής με ειδική προσοχή στα αλιευτικά σκάφη μικρής κλίμακας.

Τροπολογία74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
μητρώο καθώς και οι όροι και οι 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
και οι αλιευτικές δυνατότητες 
κατανέμονται τίθενται στη διάθεση του 
κοινού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να είναι αποδεκτό να μην γνωρίζει το κοινό την ταυτότητα των κατόχων και τις 
προϋποθέσεις που καλούνται αυτοί να εκπληρώσουν.
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Τροπολογία75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις μπορούν να μεταφερθούν 
μόνο με την άδεια του κράτους μέλους 
στου οποίου την κατοχή ανήκουν. Είναι
κατ’αρχήν θετική η αντιμετώπιση που 
επιφυλάσσεται στις μεταφορές τούτων 
των αλιευτικών παραχωρήσεων, εφόσον 
το οικείο κράτος μέλος είναι πεπεισμένο 
ότι δεν συγκρούονται με τους στόχους της 
πολιτικής κατανομής που ακολουθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση
H αξία της μεταβιβάσιμης αλιευτικής παραχώρησης εξαρτάται εν μέρει από την καλή 
αξιοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και εν μέρει από την δυνατότητα του κατόχου να την 
μεταβιβάσει αντί οικονομικού κέρδους.  Πρέπει συνεπώς να είναι κατ’αρχήν θετική η 
αντιμετώπιση που επιφυλάσσεται στις μεταφορές αυτές αν και το κράτος έχει την ευχέρεια να 
παρέμβει εάν το επιθυμεί. 

Τροπολογία76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν ως 
προϋπόθεση για την έγκριση της 
μεταφοράς το γεγονός ότι το σκάφος που 
πωλεί τα αλιευτικά του δικαιώματα 
παροπλίζεται και διαλύεται.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Το μέγεθος των αλιευτικών στόλων της Ευρώπης πρέπει να περιοριστεί.  Μεταφορές αυτού του 
είδους θα προσφέρουν σημαντικό οικονομικό όφελος στους ιδιοκτήτες των σκαφών ενώ και η 
διάλυση του σκάφους ενδέχεται επίσης να είναι προσοδοφόρα.

Τροπολογία77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει πώς 
μπορούν να κατανέμονται οι αλιευτικές 
δυνατότητες που του έχουν κατανεμηθεί 
δυνάμει του άρθρου 16, και οι οποίες δεν 
υπόκεινται σε σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων, σε σκάφη που 
φέρουν τη σημαία του. Το κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τη 
μέθοδο κατανομής. 

1. Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει πώς 
μπορούν να κατανέμονται οι αλιευτικές 
δυνατότητες που του έχουν κατανεμηθεί 
δυνάμει του άρθρου 16, και οι οποίες δεν 
υπόκεινται σε σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων, σε σκάφη που
φέρουν τη σημαία του, 
συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών 
σκαφών μικρής κλίμακας. Το κράτος 
μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά 
με τη μέθοδο κατανομής. 

Or. en

Τροπολογία78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο 
ενωσιακό μητρώο αλιευτικών σκαφών 
τίθεται στη διάθεση όλων των κρατών 
μελών. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 55 σχετικά με τον 
ορισμό των πληροφοριών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

4. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο 
ενωσιακό μητρώο αλιευτικών σκαφών 
τίθεται στη διάθεση όλων των κρατών 
μελών και του κοινού. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 55 σχετικά με τον ορισμό των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Άνοιγμα και διαφάνεια.

Τροπολογία79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν βιολογικά, 
τεχνικά, περιβαλλοντικά και 
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα 
απαραίτητα για την οικοσυστημική 
διαχείριση της αλιείας, τα οποία 
διαχειρίζονται και θέτουν στη διάθεση των 
τελικών χρηστών επιστημονικών 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και 
οργάνων που ορίζονται από την Επιτροπή. 
Τα δεδομένα αυτά συμβάλλουν ιδίως στην 
αξιολόγηση:

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν βιολογικά, 
τεχνικά, περιβαλλοντικά και 
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα 
απαραίτητα για την οικοσυστημική 
διαχείριση της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, τα οποία 
διαχειρίζονται και θέτουν στη δημόσια 
σφαίρα, καθιστώντας τα διαθέσιμα 
αναλόγως των απαιτήσεων των τελικών 
χρηστών επιστημονικών δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων και οργάνων που 
ορίζονται από την Επιτροπή. Τα δεδομένα 
αυτά συλλέγονται τουλάχιστον ανά δύο 
έτη και αφορούν ιχθυαποθέματα που 
βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα 
παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης. Τα δεδομένα αυτά
συμβάλλουν ιδίως στην αξιολόγηση:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα τούτα να 
αντανακλούν την τρέχουσα κατάσταση. Η πρώτη επιλογή πρέπει να είναι ότι τα δεδομένα θα 
διατίθενται δημοσίως υπό κανονικές και όχι υπό έκτακτες συνθήκες. Τα δεδομένα χρειάζονται 
για να μπορεί να αποδειχθεί ότι η διαχείριση της υδατοκαλλιέργειας δεν βλάπτει το θαλάσσιο 
περιβάλλον.



PA\892163EL.doc 51/64 PE480.515v03-00

EL

Τροπολογία80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) της κατάστασης των έμβιων υδάτινων 
πόρων που αποτελούν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης, 

(α) της τρέχουσας κατάστασης των έμβιων 
υδάτινων πόρων που αποτελούν 
αντικείμενο εκμετάλλευσης, 

Or. en

Τροπολογία81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) του επιπέδου αλίευσης και της 
επίπτωσης που έχουν οι αλιευτικές 
δραστηριότητες στους έμβιους υδάτινους 
πόρους και στα θαλάσσια οικοσυστήματα, 
και

(β) του τρέχοντος επιπέδου αλίευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και της 
επίπτωσης που έχουν οι αλιευτικές 
δραστηριότητες και η υδατοκαλλιέργεια 
στους έμβιους υδάτινους πόρους και στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα, στην επίτευξη 
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/56/ΕΚ και

Or. en

Τροπολογία82

Πρόταση κανονισμού
Article 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) των κοινωνικοοικονομικών επιδόσεων (γ) των τρεχουσών κοινωνικοοικονομικών 
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των κλάδων της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης 
εντός και εκτός των ενωσιακών υδάτων. 

επιδόσεων των κλάδων της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης 
εντός και εκτός των ενωσιακών υδάτων. 

Or. en

Τροπολογία83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που 
συλλέγονται είναι ακριβή και αξιόπιστα, 

(δ) διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που 
συλλέγονται είναι ακριβή και αξιόπιστα 
και εμπεριστατωμένα, 

Or. en

Τροπολογία84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) διασφαλίζουν την αποθήκευση των 
δεδομένων που συλλέγονται και, κατά 
περίπτωση, την κατάλληλη προστασία 
και εμπιστευτικότητα των δεδομένων που 
συλλέγονται,

(στ) διασφαλίζουν την αποθήκευση των 
δεδομένων που συλλέγονται και 
διατίθενται δημοσίως εκτός και αν 
συντρέχουν έκτακτες συνθήκες, οπότε 
ενδέχεται να απαιτούνται οι κατάλληλες 
συνθήκες προστασίας και 
εμπιστευτικότητας και οπότε δηλώνονται 
οι λόγοι για τους οποίους ισχύουν οι εν 
λόγω περιορισμοί,

Or. en
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Τροπολογία85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή, ή τα 
όργανα που ορίζονται από αυτήν, έχουν 
πρόσβαση στις εθνικές βάσεις δεδομένων 
και στα εθνικά συστήματα επεξεργασίας 
των συλλεγόμενων δεδομένων με σκοπό 
την επαλήθευση της ύπαρξης και της 
ποιότητας των δεδομένων.

(ζ) διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή, ή τα 
όργανα που ορίζονται από αυτήν, έχουν 
πρόσβαση σε όλες τις εθνικές βάσεις 
δεδομένων και στα εθνικά συστήματα 
επεξεργασίας των συλλεγόμενων 
δεδομένων με σκοπό την επαλήθευση της 
ύπαρξης και της ποιότητας των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) θέτουν ως προϋπόθεση για την 
κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων την ετήσια διαβίβαση 
στα κράτη μέλη από τους κατόχους των 
αναγκαίων οικονομικών και κοινωνικών 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η συλλογή, διαχείριση και χρήση των 
δεδομένων διεξάγεται στο πλαίσιο 
πολυετούς προγράμματος από το 2014. Το 

5. Η συλλογή, διαχείριση και χρήση των 
δεδομένων διεξάγεται στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του 
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εν λόγω πολυετές πρόγραμμα 
περιλαμβάνει στόχους για την ακρίβεια 
των προς συλλογή δεδομένων και ορίζει 
επίπεδα συγκέντρωσης για τη συλλογή, 
διαχείριση και χρήση των υπόψη 
δεδομένων. 

Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2008, 
σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού 
πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και 
χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας
και τη στήριξη όσον αφορά τις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την 
κοινή αλιευτική πολιτική1, πλαίσιο το 
οποίο επανεξετάζεται και/ή τροποποιείται 
ή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 
αντικαθίσταται από πλαίσιο αντιστοίχων 
τουλάχιστον προϋποθέσεων, με το οποίο 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος 
άρθρου.  Νέο πολυετές πρόγραμμα θα 
διέπει την συλλογή, διαχείριση και χρήση 
των δεδομένων από το 2014 και θα 
υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και του κανονισμού 2008/199/ΕΚ.
Το εν λόγω πολυετές πρόγραμμα 
περιλαμβάνει στόχους για την ακρίβεια 
των προς συλλογή δεδομένων και ορίζει 
επίπεδα συγκέντρωσης για τη συλλογή, 
διαχείριση και χρήση των υπόψη 
δεδομένων.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 
εξακολουθεί να ισχύει για τα εθνικά 
προγράμματα που εγκρίθηκαν για τη 
συλλογή και διαχείριση δεδομένων για τα 
έτη 2011, 2012 και 2013.
_____________

1. ΕΕ L 60 της 05.03.2008, σ. 1. 

Or. en

Τροπολογία88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
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το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τους 
στόχους όσον αφορά την ακρίβεια των 
προς συλλογή δεδομένων και για να 
καθορίσει επίπεδα συγκέντρωσης για τη 
συλλογή, διαχείριση και χρήση των υπόψη 
δεδομένων, όσον αφορά το πολυετές 
πρόγραμμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 5. 

το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τους 
στόχους όσον αφορά την ακρίβεια των 
προς συλλογή δεδομένων και για να 
καθορίσει επίπεδα συγκέντρωσης για τη 
συλλογή, διαχείριση και χρήση των υπόψη 
δεδομένων, όσον αφορά το πολυετές 
πρόγραμμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 5, καθώς επίσης και για να 
διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ 
κρατών μελών ως προς την συλλογή 
δεδομένων και της παρουσίασής της.

Or. en

Τροπολογία89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 
50, αρνείται οικονομική βοήθεια σε 
κράτος μέλος το οποίο δεν παρέχει 
επιστημονικά δεδομένα για την συλλογή 
των οποίων είναι αρμόδιο και το οποίο 
δεν συμμορφώνεται με εύλογες 
απαιτήσεις να το πράξει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται εδώ και πολλά χρόνια να συλλέγουν επιστημονικά δεδομένα αλλά 
ορισμένα δεν το πράττουν. Δεδομένου ότι τα επιστημονικά δεδομένα είναι αναγκαία για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει κυρώσεις για παν 
ενδεχόμενο.
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Τροπολογία90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ένωση συμμετέχει στις
δραστηριότητες διεθνών αλιευτικών 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και 
περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης 
της αλιείας (ΠΟΔΑ) με βάση τις διεθνείς 
υποχρεώσεις και τους στόχους πολιτικής 
και σύμφωνα με τους στόχους που 
ορίζονται στα άρθρα 2 και 3. 

1. Η Ένωση συνεισφέρει ενεργά και 
υποστηρίζει τις δραστηριότητες διεθνών 
αλιευτικών οργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένων και περιφερειακών 
οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας 
(ΠΟΔΑ) με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις 
και τους στόχους πολιτικής και σύμφωνα 
με τους στόχους που ορίζονται στα άρθρα 
2 και 3. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ οφείλει να δραστηριοποιείται στις προσπάθειες προαγωγής βέλτιστων πρακτικών στον 
τομέα της διαχείρισης της αλιείας σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Τροπολογία91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας 
προβλέπουν την δυνατότητα αλιευτικών 
σκαφών της ΕΕ να επιχειρούν σε ύδατα 
τρίτης χώρας μόνο εφόσον διαθέτουν 
αλιευτική άδεια που έχει εκδοθεί βάσει 
διαδικασίας η οποία έχει συμφωνηθεί από 
αμφότερες τις πλευρές που σύναψαν την 
συμφωνία.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Επιδίωξη της τροπολογίας είναι να διασφαλίσει ότι τα σκάφη της ΕΕ μπορούν να αλιεύσουν 
μόνο εφόσον συμμορφώνονται με τους όρους της συμφωνίας και όχι εάν έχουν ενδεχομένως 
προβεί σε ιδιωτικές συμφωνίες οι οποίες επιβάλλουν χαλαρότερους όρους.

Τροπολογία92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2b. Αλιευτική άδεια βάσει των όρων 
συμφωνίας βιώσιμης αλιείας δεν 
χορηγείται σε αλιευτικά σκάφη που έχουν 
αποκτήσει σημαία της Ένωσης εντός των 
24 μηνών που προηγήθηκαν της 
υποβολής της αίτησης.

Or. en

Justification

Λέγεται ότι έχουν σημειωθεί πολυάριθμα περιστατικά σκαφών της ΕΕ που άλλαξαν σημαία 
προκειμένου να αποφύγουν την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κανόνες των συμφωνιών 
αλιευτικής σύμπραξης.  Η πρακτική αυτή πρέπει να περιοριστεί όσο είναι δυνατό.

Τροπολογία93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2c. Ο σεβασμός στις δημοκρατικές αρχές, 
στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, όπως ορίζονται στην 
Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  πρέπει να 
αποτελούν ουσιώδες στοιχείο των 
συμφωνιών βιώσιμης αλιείας οι οποίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές 
διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
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Or. en

Τροπολογία94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2d. Από 1ης Ιανουαρίου 2015, δεν 
επιτρέπεται σε αλιευτικά σκάφη της ΕΕ 
να προβαίνουν σε οποιουδήποτε είδους 
αλιευτικές δραστηριότητες σε ύδατα 
τρίτης χώρας εκτός και αν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
συμφωνίας βιώσιμης αλιείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να δίνει η ΕΕ το παράδειγμα με το να διασφαλίζει ότι η παρουσία της στις 
θάλασσες του πλανήτη υπακούει σε κανόνες και είναι σύννομη.

Τροπολογία95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας και 
ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας του·

(α) βελτίωση της ποιότητας, της 
βιωσιμότητας και της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου της 
υδατοκαλλιέργειας και ενίσχυση της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας του·

Or. en

Αιτιολόγηση
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Η τεκμηρίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας της υδατοκαλλιέργειας είναι ουσιώδης 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού και προκειμένου να επιτύχει ο κλάδος. 
Προβλήματα όπως εκείνα που άπτονται της τροφικής αλυσίδας, της χρήσης αντιβιοτικών και 
των απορρίψεων πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Τροπολογία96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) περιορισμός των ποσοτήτων των 
ζωοτροφών υδατοκαλλιέργειας που 
προέρχονται από την άγρια αλιεία σε 
επίπεδα που δεν υπονομεύουν ούτε την 
επίτευξη των καθοριζόμενων στο άρθρο 
10 στόχων ούτε την βιωσιμότητα των 
αλιευτικών πρακτικών σε οποιοδήποτε 
άλλο μέρος του κόσμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να απαντούν στις ισχυρότερες επικρίσεις που δέχεται η 
υδατοκαλλιέργεια, δηλαδή ότι η χρήση ζωοτροφών καταναλώνει μεγαλύτερη ποσότητα ψαριών 
από εκείνη που παράγεται στο τέλος και άρα δεν συμβάλει στην βιωσιμότητα.  Οι 
κατευθυντήριες γραμμές πρέπει κυρίως να διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις της 
υδατοκαλλιέργειας δεν απειλούν την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης από συμβατικές 
μορφές αλιείας.

Τροπολογία97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) εξασφάλιση ότι οι δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας συνάδουν με τους 
στόχους της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η μόλυνση από τις υδατοκαλλιέργειες αποτελεί μείζονα λόγο ανησυχίας και μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο το θαλάσσιο οικοσύστημα και την υγεία των συμβατικών αλιευμάτων.  Η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική είναι ουσιώδης.

Τροπολογία98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δγ) πρόληψη αρνητικών αλλαγών σε 
συγγενή οικοσυστήματα

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απορρίψεις από την υδατοκαλλιέργεια μπορούν να αποβούν βλαπτικές τόσο στα θαλάσσια 
όσο και στα γλυκά ύδατα και πρέπει να ελέγχονται. 

Τροπολογία99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) σε δείκτες περιβαλλοντικής, 
οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας,

(στ) σε δείκτες ποιότητας και 
περιβαλλοντικής, οικονομικής και 
κοινωνικής βιωσιμότητας,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τεκμηρίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας της υδατοκαλλιέργειας είναι ουσιώδης 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού και προκειμένου να επιτύχει ο κλάδος. 
Προβλήματα όπως εκείνα που άπτονται της τροφικής αλυσίδας, της χρήσης αντιβιοτικών και 
των απορρίψεων πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Τροπολογία100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί να χορηγείται ενωσιακή 
οικονομική βοήθεια προκειμένου να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στα άρθρα 2 και 3.

Χορηγείται ενωσιακή οικονομική βοήθεια 
μόνο σε δράσεις και πρωτοβουλίες που 
συνάδουν με τους στόχους που ορίζονται 
στα άρθρα 2 και 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενωσιακή οικονομική βοήθεια χορηγείται υπό τον όρο της συμμόρφωσης με τους στόχους του 
κανονισμού.
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Τροπολογία101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μη συμμόρφωση των κρατών μελών 
με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή 
ή αναστολή των πληρωμών ή στην 
εφαρμογή οικονομικής διόρθωσης επί της 
ενωσιακής οικονομικής βοήθειας που 
χορηγείται στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής. Αυτά τα μέτρα είναι 
αναλογικά προς τη φύση, την έκταση, τη 
διάρκεια και την επανάληψη της μη 
συμμόρφωσης.

2. Η μη συμμόρφωση των κρατών μελών 
με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής έχει ως αποτέλεσμα την
διακοπή ή αναστολή των πληρωμών ή την
εφαρμογή οικονομικής διόρθωσης επί της 
ενωσιακής οικονομικής βοήθειας που 
χορηγείται στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής. Αυτά τα μέτρα είναι 
αναλογικά προς τη φύση, την έκταση, τη 
διάρκεια και την επανάληψη της μη 
συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενωσιακή οικονομική βοήθεια χορηγείται υπό τον όρο της συμμόρφωσης με τους κανόνες  
του κανονισμού.

Τροπολογία102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ενωσιακή οικονομική βοήθεια προς 
τις επιχειρήσεις χορηγείται υπό τον όρο 
της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με 
τους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής.

1. Η ενωσιακή οικονομική βοήθεια προς 
τις επιχειρήσεις χορηγείται υπό τον όρο 
της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με 
τους στόχους και με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Or. en
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Τροπολογία103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν οι επιχειρήσεις υποπίπτουν σε 
σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, αυτό μπορεί 
να οδηγήσει σε προσωρινές ή μόνιμες 
απαγορεύσεις της πρόσβασης στην 
ενωσιακή οικονομική βοήθεια ή/και στην 
εφαρμογή οικονομικών μειώσεων. Αυτά τα 
μέτρα είναι αναλογικά προς τη φύση, την 
έκταση, τη διάρκεια και την επανάληψη 
σοβαρών παραβάσεων.

2. Όταν οι επιχειρήσεις υποπίπτουν σε 
σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής εντός τριών 
ετών από την χορήγηση της ενωσιακής 
οικονομικής βοήθειας, αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε προσωρινές ή μόνιμες 
απαγορεύσεις της πρόσβασης στην 
ενωσιακή οικονομική βοήθεια, στην 
εφαρμογή οικονομικών μειώσεων και στην 
επιστροφή του συνόλου ή μέρους της 
προηγουμένως χορηγηθείσης ενωσιακής 
οικονομικής βοήθειας. Αυτά τα μέτρα 
είναι αναλογικά προς τη φύση, την έκταση, 
τη διάρκεια και την επανάληψη σοβαρών 
παραβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δημόσια ενίσχυση δεν πρέπει να χορηγείται σε επιχειρήσεις που προβαίνουν σε σοβαρές 
παραβιάσεις των κανόνων της ΚΑΠ.

Τροπολογία104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
ενωσιακή οικονομική βοήθεια χορηγείται 
μόνο εάν δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις για 
σοβαρές παραβάσεις στην οικεία 
επιχείρηση επί 1 έτος πριν από την 
ημερομηνία υλοποίησης της ενωσιακής 
οικονομικής βοήθειας.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
ενωσιακή οικονομική βοήθεια χορηγείται 
μόνο εάν δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις για 
σοβαρές παραβάσεις στην οικεία 
επιχείρηση επί τρία έτη πριν από την 
ημερομηνία υλοποίησης της ενωσιακής 
οικονομικής βοήθειας.
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Or. en

Αιτιολόγηση
Όπως το δηλώνει η ίδια διατύπωση, οι σοβαρές παραβάσεις είναι όντως σοβαρές και άρα οι 
κυρώσεις πρέπει να γνησίως αποτρεπτικές.

Τροπολογία105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Σε περίπτωση καταβολής ενίσχυσης 
για τον παροπλισμό σκάφους από κράτος 
μέλος ή από την Επιτροπή, πρέπει να 
επιστραφεί οποιαδήποτε ενωσιακή 
οικονομική ενίσχυση είχε καταβληθεί 
κατά τα προηγούμενα τρία έτη για τον 
εκσυγχρονισμό ή την βελτίωση του 
σκάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση της ενίσχυσης για τον παροπλισμό σκάφους. Εάν αυτό 
συμφωνηθεί, η τροπολογία καθίσταται άνευ αντικειμένου. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση 
συμβάλει στη διαφύλαξη των δημόσιων πόρων.


