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Τροπολογία 228
Alain Cadec

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία 229
Carmen Fraga Estévez

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

Έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται ο 
εσωτερικός του κανονισμός1,
__________________
1 Απόφαση 2009/937/ΕΕ του Συμβουλίου, 
της 1ης Δεκεμβρίου 2009, με την οποία 
εγκρίνεται ο εσωτερικός του κανονισμός 
(ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 35).

Or. es

Τροπολογία 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
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Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982 
(UNCLOS),

Or. en

Τροπολογία 231
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Ο αλιευτικός κλάδος έχει στρατηγική 
σημασία από την άποψη του δημόσιου 
εφοδιασμού με ιχθύες και του ισοζυγίου 
ειδών διατροφής σε διάφορα κράτη μέλη 
και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και από την άποψη της 
κοινωνικοοικονομικής ευημερίας των 
παράκτιων κοινοτήτων, της τοπικής 
ανάπτυξης, της απασχόλησης, της 
διατήρησης και δημιουργίας οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε προγενέστερα και 
μεταγενέστερα στάδια και της 
διατήρησης των τοπικών πολιτιστικών 
παραδόσεων.
__________________
1 Απόφαση 2009/937/ΕΕ του Συμβουλίου, 
της 1ης Δεκεμβρίου 2009, για τη θέσπιση 
του εσωτερικού του κανονισμού (ΕΕ L 
325 της 11.12.2009, σ. 35).

Or. pt

Τροπολογία 232
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το πεδίο εφαρμογής της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής καλύπτει τη 
διατήρηση, τη διαχείριση και την 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων 
πόρων. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής επεκτείνεται 
σε μέτρα σχετικά με τις αγορές και 
οικονομικά μέτρα για την υποστήριξη των 
σκοπών της, για τους έμβιους πόρους που 
ζουν σε γλυκά ύδατα και για την 
υδατοκαλλιέργεια, καθώς και στη 
μεταποίηση και διάθεση στην αγορά των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
εφόσον οι δραστηριότητες αυτές 
ασκούνται στην επικράτεια των κρατών 
μελών ή σε κοινοτικά ύδατα, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
ασκούνται από αλιευτικά σκάφη τα οποία 
φέρουν τη σημαία τρίτων χωρών και είναι 
νηολογημένα σε τρίτες χώρες ή από 
κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή από 
υπηκόους των κρατών μελών, με την 
επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του 
κράτους σημαίας και τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 117 της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας.

(2) Το πεδίο εφαρμογής της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής καλύπτει τη 
διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των 
έμβιων υδάτινων πόρων. Επιπλέον, το 
πεδίο εφαρμογής της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής επεκτείνεται σε μέτρα σχετικά 
με τις αγορές και οικονομικά μέτρα για την 
υποστήριξη των σκοπών της, για τους 
έμβιους πόρους που ζουν σε γλυκά ύδατα 
και για την υδατοκαλλιέργεια, καθώς και 
στη μεταποίηση και διάθεση στην αγορά 
των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι 
δραστηριότητες αυτές ασκούνται στην 
επικράτεια των κρατών μελών ή σε 
κοινοτικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων που ασκούνται από αλιευτικά 
σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τρίτων 
χωρών και είναι νηολογημένα σε τρίτες 
χώρες ή από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή 
από υπηκόους των κρατών μελών, με την 
επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του 
κράτους σημαίας και τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 117 της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας.

Or. en

Τροπολογία 233
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το πεδίο εφαρμογής της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής καλύπτει τη 
διατήρηση, τη διαχείριση και την 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων 
πόρων. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής της 

(2) Το πεδίο εφαρμογής της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής καλύπτει τη 
διατήρηση και τη διαχείριση των χώρων
και των έμβιων υδάτινων πόρων των 
κρατών μελών. Επιπλέον, το πεδίο 
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κοινής αλιευτικής πολιτικής επεκτείνεται 
σε μέτρα σχετικά με τις αγορές και 
οικονομικά μέτρα για την υποστήριξη των 
σκοπών της, για τους έμβιους πόρους που 
ζουν σε γλυκά ύδατα και για την 
υδατοκαλλιέργεια, καθώς και στη 
μεταποίηση και διάθεση στην αγορά των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
εφόσον οι δραστηριότητες αυτές 
ασκούνται στην επικράτεια των κρατών 
μελών ή σε κοινοτικά ύδατα, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
ασκούνται από αλιευτικά σκάφη τα οποία 
φέρουν τη σημαία τρίτων χωρών και είναι 
νηολογημένα σε τρίτες χώρες ή από 
κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή από 
υπηκόους των κρατών μελών, με την 
επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του 
κράτους σημαίας και τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 117 της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας.

εφαρμογής της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής επεκτείνεται σε μέτρα σχετικά 
με τις αγορές και οικονομικά μέτρα για την 
υποστήριξη των σκοπών της, για τους 
έμβιους πόρους που ζουν σε γλυκά ύδατα 
και για την υδατοκαλλιέργεια, καθώς και 
στη μεταποίηση και διάθεση στην αγορά 
των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι 
δραστηριότητες αυτές ασκούνται στην 
επικράτεια των κρατών μελών ή σε 
κοινοτικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων που ασκούνται από αλιευτικά 
σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τρίτων 
χωρών και είναι νηολογημένα σε τρίτες 
χώρες ή από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή 
από υπηκόους των κρατών μελών, με την 
επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του 
κράτους σημαίας και τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 117 της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας.

Or. it

Τροπολογία 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να 
συνιστά εμπόδιο στην υποχρέωση της 
Ένωσης να διαχειρίζεται με βιώσιμο 
τρόπο την εκμετάλλευση των θαλάσσιων 
πόρων.

Or. en

Τροπολογία 235
Κρίτων Αρσένης
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών. Πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο 
διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη 
σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης 
να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν 
στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.

(3) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας εξασφαλίζουν την 
ύπαρξη παραγωγικών έμβιων υδάτινων 
πόρων και υγιών θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων και, ως εκ τούτου, 
συμβάλλουν στη δημιουργία 
μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικής, 
οικονομικής και κοινωνικής
βιωσιμότητας. Πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο 
διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη 
σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης 
να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν 
στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.

Or. en

Τροπολογία 236
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών. Πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο 
διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη 
σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης 
να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν 

(3) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών. Πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, στη μείωση των 
εισαγωγών προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σε ένα εύλογο επίπεδο διαβίωσης 
για τον κλάδο της αλιείας και της 
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στους καταναλωτές σε λογικές τιμές. υδατοκαλλιέργειας και στη σταθερότητα 
των αγορών, καθώς επίσης να διασφαλίζει 
τη διαθεσιμότητα των πόρων και το ότι οι 
προμήθειες θα φτάνουν στους 
καταναλωτές σε καλή ποιότητα και
λογικές τιμές.

Or. pt

Τροπολογία 237
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών. Πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο 
διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη 
σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης 
να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν 
στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.

(3) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας είναι κερδοφόρες
και συμβάλλουν στη δημιουργία 
μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών. Πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην αύξηση της
παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο 
διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη 
σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης 
να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν 
στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.

Or. es

Τροπολογία 238
Luis Manuel Capoulas Santos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας 

(3) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας 
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και υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών. Πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο 
διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη 
σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης 
να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν 
στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.

και υδατοκαλλιέργειας είναι βιώσιμες και 
ότι η διαχείρισή τους γίνεται κατά τρόπο 
που συμφωνεί με τον στόχο της επίτευξης 
υγιούς θαλάσσιου περιβάλλοντος, για να 
διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα κοινωνικά, 
οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. 
Πρέπει επίσης να συμβάλλει στην αύξηση 
της παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο 
επίπεδο διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο 
και στη σταθερότητα των αγορών, καθώς 
επίσης να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα 
των πόρων και το ότι οι προμήθειες θα 
φτάνουν στους καταναλωτές σε λογικές 
τιμές.

Or. pt

Τροπολογία 239
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών. Πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο 
διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη 
σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης 
να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν 
στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.

(3) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών. Πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο 
διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη 
σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης 
να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν 
στους καταναλωτές σε λογικές τιμές. Η 
κοινή αλιευτική πολιτική δεν έχει μέχρι 
στιγμής επιτύχει τους στόχους αυτούς 
και, ως εκ τούτου, η Ένωση πρέπει να 
προβεί σε ευρεία επαναξιολόγηση της 
διαχείρισης της αλιείας.

Or. en
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Τροπολογία 240
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών. Πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο 
διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη 
σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης 
να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν 
στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.

(3) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών και στην
επισιτιστική ασφάλεια. Πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο 
διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη 
σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης 
να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν 
στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.

Or. en

Τροπολογία 241
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών. Πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο
διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη 
σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης 
να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 

(3) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών. Πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, στη βελτίωση του 
επιπέδου διαβίωσης και των συνθηκών 
εργασίας για τον αλιευτικό κλάδο και στη 
σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης 



AM\901580EL.doc 11/185 PE489.437v01-00

EL

πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν 
στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.

να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν 
στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.

Or. el

Τροπολογία 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η ΚΑλΠ πρέπει να διασφαλίζει την 
προώθηση υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης στον τομέα της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας, τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας των αλιέων και των 
υδατοκαλλιεργητών μέσω της εγγύησης 
κατάλληλου επιπέδου κοινωνικής 
προστασίας και της διασφάλισης με 
συγκεκριμένο τρόπο θεμιτών και ίσων 
ευκαιριών ανταγωνισμού με τρίτες χώρες 
και μεταξύ των κρατών μελών της 
Ένωσης παρεμποδίζοντας τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού που οφείλεται στην 
τεράστια διαφορά του κόστους εργασίας. 
Συναφώς, η κοινή αλιευτική πολιτική 
ορίζει τις προϋποθέσεις για την 
εναρμόνιση των ρυθμίσεων κοινωνικής 
ασφάλισης που ισχύουν για τους 
εργαζόμενους στη θάλασσα, με βάση 
κυρίως τη σύμβαση αριθ. 188 της ΔΟΕ 
και τη σύμβαση STCW-F.

Or. fr

Τροπολογία 243
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)



PE489.437v01-00 12/185 AM\901580EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Έχει ζωτική σημασία να επιδιώξει η 
κοινή αλιευτική πολιτική μια προσέγγιση 
του τομέα της αλιείας που θα λαμβάνει 
υπόψη τα βιολογικά, οικολογικά, 
οικονομικά και κοινωνικά επίπεδα, ώστε 
να επιτυγχάνεται πάντα συμβιβασμός 
μεταξύ της κατάστασης των πόρων στις 
διάφορες θαλάσσιες περιοχές και της 
προστασίας του κοινωνικοοικονομικού 
ιστού των κοινοτήτων που ασχολούνται 
με την παράκτια αλιεία και την αλιεία 
μικρής κλίμακας και εξαρτώνται από την 
παράκτια αλιεία για τη διασφάλιση των 
θέσεων εργασίας και της ευημερίας.

Or. pt

Τροπολογία 244
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Η αρχή της διαχείρισης της αλιείας 
με βάση βιογεωγραφικές θαλάσσιες 
περιοχές, διαφοροποιημένη ανάλογα με 
τα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών, 
αποτελεί την αρχή η οποία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα προαγάγει με βέλτιστο τρόπο 
τη βιωσιμότητα των πόρων και την 
προστασία του κοινωνικοοικονομικού 
ιστού των παράκτιων κοινοτήτων.

Or. pt

Τροπολογία 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος 
στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης 
Δεκεμβρίου 1982 (UNCLOS) και έχει 
κυρώσει τη συμφωνία για την εφαρμογή 
των διατάξεων της σύμβασης για το Δίκαιο 
της Θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, 
όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση 
των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των 
άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων 
ιχθύων των Ηνωμένων Εθνών της 4ης 
Αυγούστου 1995 («συμφωνία του ΟΗΕ για 
τα αποθέματα ιχθύων»). Έχει επίσης 
αποδεχτεί τη συμφωνία της 24ης 
Νοεμβρίου 1993 του Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών (FAO) για την προώθηση της 
τήρησης διεθνών μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη στην 
ανοιχτή θάλασσα («συμφωνία 
συμμόρφωσης του FAO»). Αυτές οι 
διεθνείς πράξεις προβλέπουν κατά κύριο 
λόγο υποχρεώσεις διατήρησης, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της 
υποχρέωσης λήψης μέτρων διατήρησης και
διαχείρισης με στόχο τη διατήρηση ή την 
αποκατάσταση των θαλάσσιων πόρων σε 
επίπεδα τα οποία να μπορούν να παράγουν 
τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, τόσο εντός 
θαλασσίων περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας 
όσο και στην ανοικτή θάλασσα, και 
συνεργασίας με άλλα κράτη για τον σκοπό 
αυτό, υποχρεώσεις εφαρμογής της 
προληπτικής προσέγγισης ευρέως για τη 
διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση 
των αλιευτικών αποθεμάτων, 
υποχρεώσεις διασφάλισης της 
συμβατότητας των μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης όπου προκύπτουν θαλάσσιοι 
πόροι σε θαλάσσιες περιοχές διαφορετικού 
καθεστώτος δικαιοδοσίας και υποχρεώσεις 
να λαμβάνονται δεόντως υπόψη άλλες 
θεμιτές χρήσεις των θαλασσών. Η κοινή 

(4) Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος 
στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης 
Δεκεμβρίου 1982 (UNCLOS) και έχει 
κυρώσει τη συμφωνία για την εφαρμογή 
των διατάξεων της σύμβασης για το Δίκαιο 
της Θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, 
όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση 
των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των 
άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων 
ιχθύων των Ηνωμένων Εθνών της 4ης 
Αυγούστου 1995 («συμφωνία του ΟΗΕ για 
τα αποθέματα ιχθύων»). Έχει επίσης 
αποδεχτεί τη συμφωνία της 24ης 
Νοεμβρίου 1993 του Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών (FAO) για την προώθηση της 
τήρησης διεθνών μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη στην 
ανοιχτή θάλασσα («συμφωνία 
συμμόρφωσης του FAO»). Αυτές οι 
διεθνείς πράξεις προβλέπουν κατά κύριο 
λόγο υποχρεώσεις διατήρησης, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της 
υποχρέωσης λήψης μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης με στόχο τη διατήρηση ή την 
αποκατάσταση των θαλάσσιων πόρων σε 
επίπεδα τα οποία να μπορούν να παράγουν 
τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, τόσο εντός 
θαλασσίων περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας 
όσο και στην ανοικτή θάλασσα, και 
συνεργασίας με άλλα κράτη για τον σκοπό 
αυτό, υποχρεώσεις διασφάλισης της 
συμβατότητας των μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης όπου προκύπτουν θαλάσσιοι 
πόροι σε θαλάσσιες περιοχές διαφορετικού 
καθεστώτος δικαιοδοσίας και υποχρεώσεις 
να λαμβάνονται δεόντως υπόψη άλλες 
θεμιτές χρήσεις των θαλασσών. Η κοινή 
αλιευτική πολιτική πρέπει να συμβάλλει 
στην προσήκουσα εκτέλεση από την 
Ένωση των διεθνών υποχρεώσεών της στο 
πλαίσιο αυτών των διεθνών πράξεων. Στις 
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αλιευτική πολιτική πρέπει να συμβάλλει 
στην προσήκουσα εκτέλεση από την 
Ένωση των διεθνών υποχρεώσεών της στο 
πλαίσιο αυτών των διεθνών πράξεων. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν μέτρα διατήρησης και 
διαχείρισης, για τα οποία έχουν 
εξουσιοδοτηθεί στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, πρέπει επίσης να 
ενεργούν με τρόπο που να συνάδει πλήρως 
με τις διεθνείς υποχρεώσεις διατήρησης 
και της συνεργασίας στο πλαίσιο των εν 
λόγω διεθνών πράξεων.

περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν μέτρα διατήρησης και 
διαχείρισης, για τα οποία έχουν 
εξουσιοδοτηθεί στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, πρέπει επίσης να 
ενεργούν με τρόπο που να συνάδει πλήρως 
με τις διεθνείς υποχρεώσεις διατήρησης 
και της συνεργασίας στο πλαίσιο των εν 
λόγω διεθνών πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 246
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος 
στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης 
Δεκεμβρίου 1982 (UNCLOS) και έχει 
κυρώσει τη συμφωνία για την εφαρμογή 
των διατάξεων της σύμβασης για το Δίκαιο 
της Θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, 
όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση 
των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των 
άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων 
ιχθύων των Ηνωμένων Εθνών της 4ης 
Αυγούστου 1995 («συμφωνία του ΟΗΕ για 
τα αποθέματα ιχθύων»). Έχει επίσης 
αποδεχτεί τη συμφωνία της 24ης 
Νοεμβρίου 1993 του Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών (FAO) για την προώθηση της 
τήρησης διεθνών μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη στην 
ανοιχτή θάλασσα («συμφωνία 
συμμόρφωσης του FAO»). Αυτές οι 
διεθνείς πράξεις προβλέπουν κατά κύριο 

(4) Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος 
στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης 
Δεκεμβρίου 1982 (UNCLOS)[17] και έχει 
κυρώσει τη συμφωνία για την εφαρμογή 
των διατάξεων της σύμβασης για το Δίκαιο 
της Θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, 
όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση 
των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των 
άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων 
ιχθύων των Ηνωμένων Εθνών της 4ης 
Αυγούστου 1995 («συμφωνία του ΟΗΕ για 
τα αποθέματα ιχθύων»)[18]. Έχει επίσης 
αποδεχτεί τη συμφωνία της 24ης 
Νοεμβρίου 1993 του Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών (FAO) για την προώθηση της 
τήρησης διεθνών μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη στην 
ανοιχτή θάλασσα («συμφωνία 
συμμόρφωσης του FAO»)[19]. Αυτές οι 
διεθνείς πράξεις προβλέπουν κατά κύριο 
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λόγο υποχρεώσεις διατήρησης, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της 
υποχρέωσης λήψης μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης με στόχο τη διατήρηση ή την 
αποκατάσταση των θαλάσσιων πόρων σε 
επίπεδα τα οποία να μπορούν να παράγουν 
τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, τόσο εντός 
θαλασσίων περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας 
όσο και στην ανοικτή θάλασσα, και 
συνεργασίας με άλλα κράτη για τον σκοπό 
αυτό, υποχρεώσεις εφαρμογής της 
προληπτικής προσέγγισης ευρέως για τη 
διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση 
των αλιευτικών αποθεμάτων, υποχρεώσεις 
διασφάλισης της συμβατότητας των 
μέτρων διατήρησης και διαχείρισης όπου 
προκύπτουν θαλάσσιοι πόροι σε θαλάσσιες 
περιοχές διαφορετικού καθεστώτος 
δικαιοδοσίας και υποχρεώσεις να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη άλλες θεμιτές 
χρήσεις των θαλασσών. Η κοινή αλιευτική 
πολιτική πρέπει να συμβάλλει στην 
προσήκουσα εκτέλεση από την Ένωση των 
διεθνών υποχρεώσεών της στο πλαίσιο 
αυτών των διεθνών πράξεων. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν μέτρα διατήρησης και 
διαχείρισης, για τα οποία έχουν 
εξουσιοδοτηθεί στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, πρέπει επίσης να 
ενεργούν με τρόπο που να συνάδει πλήρως 
με τις διεθνείς υποχρεώσεις διατήρησης 
και της συνεργασίας στο πλαίσιο των εν 
λόγω διεθνών πράξεων.

λόγο υποχρεώσεις διατήρησης, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της 
υποχρέωσης λήψης μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης με στόχο τη διατήρηση ή την 
αποκατάσταση των θαλάσσιων πόρων σε 
επίπεδα τα οποία να μπορούν να παράγουν 
τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, τόσο εντός 
θαλασσίων περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας 
όσο και στην ανοικτή θάλασσα, και 
συνεργασίας με άλλα κράτη για τον σκοπό 
αυτό, υποχρεώσεις εφαρμογής της 
προληπτικής προσέγγισης ευρέως για τη 
διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση 
των αλιευτικών αποθεμάτων, υποχρεώσεις 
διασφάλισης της συμβατότητας των 
μέτρων διατήρησης και διαχείρισης όπου 
προκύπτουν θαλάσσιοι πόροι σε θαλάσσιες 
περιοχές διαφορετικού καθεστώτος 
δικαιοδοσίας και υποχρεώσεις να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη άλλες θεμιτές 
και ρυθμιζόμενες χρήσεις των θαλασσών. 
Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
συμβάλλει στην προσήκουσα εκτέλεση 
από την Ένωση των διεθνών υποχρεώσεών 
της στο πλαίσιο αυτών των διεθνών 
πράξεων, προωθώντας την υιοθέτηση σε 
παγκόσμιο επίπεδο αυτών των ορθών 
πρακτικών προς όφελος της 
βιωσιμότητας των αλιευτικών πόρων και 
της δίκαιης πρόσβασης των παγκόσμιων 
στόλων σε έμβιους υδρόβιους πόρους. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν μέτρα διατήρησης και 
διαχείρισης, για τα οποία έχουν 
εξουσιοδοτηθεί στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, πρέπει επίσης να 
ενεργούν με τρόπο που να συνάδει πλήρως 
με τις διεθνείς υποχρεώσεις διατήρησης 
και της συνεργασίας στο πλαίσιο των εν 
λόγω διεθνών πράξεων.

Or. pt

Τροπολογία 247
Guido Milana, Κρίτων Αρσένης
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος 
στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης 
Δεκεμβρίου 1982 (UNCLOS) και έχει 
κυρώσει τη συμφωνία για την εφαρμογή 
των διατάξεων της σύμβασης για το Δίκαιο 
της Θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, 
όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση 
των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των 
άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων 
ιχθύων των Ηνωμένων Εθνών της 4ης 
Αυγούστου 1995 («συμφωνία του ΟΗΕ για 
τα αποθέματα ιχθύων»). Έχει επίσης 
αποδεχτεί τη συμφωνία της 24ης 
Νοεμβρίου 1993 του Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών (FAO) για την προώθηση της 
τήρησης διεθνών μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη στην 
ανοιχτή θάλασσα («συμφωνία 
συμμόρφωσης του FAO»). Αυτές οι 
διεθνείς πράξεις προβλέπουν κατά κύριο 
λόγο υποχρεώσεις διατήρησης, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της 
υποχρέωσης λήψης μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης με στόχο τη διατήρηση ή την 
αποκατάσταση των θαλάσσιων πόρων σε 
επίπεδα τα οποία να μπορούν να παράγουν 
τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, τόσο εντός 
θαλασσίων περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας 
όσο και στην ανοικτή θάλασσα, και 
συνεργασίας με άλλα κράτη για τον σκοπό 
αυτό, υποχρεώσεις εφαρμογής της 
προληπτικής προσέγγισης ευρέως για τη 
διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση 
των αλιευτικών αποθεμάτων, υποχρεώσεις 
διασφάλισης της συμβατότητας των 
μέτρων διατήρησης και διαχείρισης όπου 
προκύπτουν θαλάσσιοι πόροι σε θαλάσσιες 
περιοχές διαφορετικού καθεστώτος 
δικαιοδοσίας και υποχρεώσεις να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη άλλες θεμιτές 
χρήσεις των θαλασσών. Η κοινή αλιευτική 

(4) Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος 
στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης 
Δεκεμβρίου 1982 (UNCLOS) και έχει 
κυρώσει τη συμφωνία για την εφαρμογή 
των διατάξεων της σύμβασης για το Δίκαιο 
της Θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, 
όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση 
των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των 
άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων 
ιχθύων των Ηνωμένων Εθνών της 4ης 
Αυγούστου 1995 («συμφωνία του ΟΗΕ για 
τα αποθέματα ιχθύων»). Έχει επίσης 
αποδεχτεί τη συμφωνία της 24ης 
Νοεμβρίου 1993 του Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών (FAO) για την προώθηση της 
τήρησης διεθνών μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη στην 
ανοιχτή θάλασσα («συμφωνία 
συμμόρφωσης του FAO»). Αυτές οι 
διεθνείς πράξεις προβλέπουν κατά κύριο 
λόγο υποχρεώσεις διατήρησης, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της 
υποχρέωσης λήψης μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης με στόχο τη διατήρηση ή την 
αποκατάσταση των θαλάσσιων πόρων σε 
επίπεδα τα οποία να μπορούν να παράγουν 
τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, τόσο εντός 
θαλασσίων περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας 
όσο και στην ανοικτή θάλασσα, και 
συνεργασίας με άλλα κράτη για τον σκοπό 
αυτό, υποχρεώσεις εφαρμογής της 
προληπτικής προσέγγισης ευρέως για τη 
διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση 
των αλιευτικών αποθεμάτων, υποχρεώσεις 
διασφάλισης της συμβατότητας των 
μέτρων διατήρησης και διαχείρισης όπου 
προκύπτουν θαλάσσιοι πόροι σε θαλάσσιες 
περιοχές διαφορετικού καθεστώτος 
δικαιοδοσίας και υποχρεώσεις να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη άλλες θεμιτές 
χρήσεις των θαλασσών. Με στόχο μια 
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πολιτική πρέπει να συμβάλλει στην 
προσήκουσα εκτέλεση από την Ένωση των 
διεθνών υποχρεώσεών της στο πλαίσιο 
αυτών των διεθνών πράξεων. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν μέτρα διατήρησης και 
διαχείρισης, για τα οποία έχουν 
εξουσιοδοτηθεί στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, πρέπει επίσης να 
ενεργούν με τρόπο που να συνάδει πλήρως 
με τις διεθνείς υποχρεώσεις διατήρησης 
και της συνεργασίας στο πλαίσιο των εν 
λόγω διεθνών πράξεων.

αλιευτική πολιτική εναρμονισμένη και 
βιώσιμη σε όλες τις κοινές θάλασσες 
καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας 
με τις γείτονες χώρες και της διαχείρισης 
των κοινών αποθεμάτων, η ΕΕ οφείλει να 
επιδιώξει να συνάψει βιώσιμες συμφωνίες 
συνεργασίας για την αλιεία με τρίτες 
χώρες, στις οποίες η ΕΕ μπορεί να 
παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια 
με αντάλλαγμα την εφαρμογή των ίδιων ή 
συγκρίσιμων κανόνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη βιώσιμη διαχείριση. Η 
κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
συμβάλλει στην προσήκουσα εκτέλεση 
από την Ένωση των διεθνών υποχρεώσεών 
της στο πλαίσιο αυτών των διεθνών 
πράξεων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα 
διατήρησης και διαχείρισης, για τα οποία 
έχουν εξουσιοδοτηθεί στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, πρέπει επίσης 
να ενεργούν με τρόπο που να συνάδει 
πλήρως με τις διεθνείς υποχρεώσεις 
διατήρησης και της συνεργασίας στο 
πλαίσιο των εν λόγω διεθνών πράξεων.

Or. it

Τροπολογία 248
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η ΚΑλΠ πρέπει να διασφαλίζει την 
εγγύηση της απασχόλησης στον τομέα 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 
και να συμβάλλει στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας των αλιέων και των 
υδατοκαλλιεργητών, λαμβάνοντας υπόψη 
την κοινωνική διάσταση της αλιευτικής 
δραστηριότητας. Πρέπει επίσης η κοινή 
αλιευτική πολιτική να συντονιστεί με την 
εμπορική πολιτική και την τελωνειακή 
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πολιτική της Ένωσης προκειμένου να 
ελεγχθεί η είσοδος των εισαγωγών από 
τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και οι επιπτώσεις τους στις τιμές που 
επιτυγχάνουν οι κοινοτικοί παραγωγοί και 
να θεσπιστούν θεμιτές και ίσες ευκαιρίες 
ανταγωνισμού με τις τρίτες χώρες 
παρεμποδίζοντας ιδίως τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού που οφείλεται στη 
διαφορά του κόστους εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 249
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2020. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Or. fr
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Τροπολογία 250
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, και κατόπιν 
στη διάσκεψη κορυφής της Ναγκόγια που 
διεξήχθη το 2010, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν κατά 
της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 2015
για τα αποθέματα για τα οποία αυτό είναι 
δυνατό και το αργότερο έως το 2020. Στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν λιγότερες 
επιστημονικές πληροφορίες, αυτό 
ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Or. fr

Τροπολογία 251
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
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κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους 
πάνω από επίπεδα ικανά να παραγάγουν 
μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις από τους 
πληθυσμούς των αλιευόμενων αποθεμάτων 
έως το 2015. Στις περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν λιγότερες επιστημονικές 
πληροφορίες, αυτό ενδέχεται να απαιτήσει 
την εφαρμογή υποκατάστατων 
μεταβλητών για τη μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 252
Carmen Fraga Estévez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της συμφώνησαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους 
γύρω από επίπεδα ικανά να παραγάγουν 
μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις από τους 
πληθυσμούς των αλιευόμενων αποθεμάτων 
έως το 2015 ει δυνατόν και το αργότερο 
μέχρι το έτος 2020 για όλα τα εμπορικά 
αποθέματα. Στις περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν λιγότερες επιστημονικές 
πληροφορίες, αυτό ενδέχεται να απαιτήσει 
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μέγιστη βιώσιμη απόδοση. την εφαρμογή υποκατάστατων 
μεταβλητών για τη μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος επίτευξης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης έως το 2015 για 
όλα τα αποθέματα είναι στην ουσία αδύνατος, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μεικτών τύπων 
αλιείας, πρέπει να συμπεριληφθούν επίσης τα κριτήρια της διάσκεψης της Ναγκόγια.

Τροπολογία 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το
2015. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015, όπου αυτό είναι δυνατόν. Στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν λιγότερες 
επιστημονικές πληροφορίες, αυτό 
ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Or. en
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Τροπολογία 254
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν, χωρίς 
ωστόσο να έχουν ακόμα παγιωθεί οι 
δεσμεύσεις αυτές, να δράσουν κατά της 
συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της σε μια προσπάθεια να 
διασφαλίσει την αποκατάσταση των 
επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων όσο το 
δυνατόν συντομότερα, σταδιακά και με 
τρόπο προσανατολισμένο στους 
διάφορους τύπους αλιείας –μικτή και 
μονοειδική– και πάντα σε επιστημονική 
βάση. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις απόψεις των εμπλεκομένων, 
ιδίως των γνωμοδοτικών συμβουλίων.

Or. pt

Τροπολογία 255
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015, όπου αυτό είναι δυνατόν. Στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν λιγότερες 
επιστημονικές πληροφορίες, αυτό 
ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 256
Luis Manuel Capoulas Santos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και 
τα κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να 
δράσουν κατά της συνεχιζόμενης μείωσης 
πολλών ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η 
Ένωση θα πρέπει να βελτιώσει την κοινή 
αλιευτική πολιτική της προκειμένου να 
διασφαλίσει κατά προτεραιότητα την 
αποκατάσταση των επιπέδων 
εκμετάλλευσης των έμβιων υδάτινων 
πόρων και τη διατήρησή τους σε επίπεδα 

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στη 
Ναγκόγια το 2010, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν κατά 
της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
την αποκατάσταση των επιπέδων 
εκμετάλλευσης των έμβιων υδάτινων 
πόρων και τη διατήρησή τους σε επίπεδα 
ικανά να παραγάγουν μέγιστες βιώσιμες 
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ικανά να παραγάγουν μέγιστες βιώσιμες 
αποδόσεις από τους πληθυσμούς των 
αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 2015. 
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν λιγότερες 
επιστημονικές πληροφορίες, αυτό 
ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

αποδόσεις από τους πληθυσμούς των 
αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 2015, 
όπου αυτό είναι δυνατόν, και το αργότερο 
έως το 2020. Στις περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν λιγότερες επιστημονικές 
πληροφορίες, αυτό ενδέχεται να απαιτήσει 
την εφαρμογή υποκατάστατων 
μεταβλητών για τη μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση.

(Η έκφραση «έως το 2015» ως προθεσμία 
για τη συμμόρφωση των κρατών μελών 
με τα επίπεδα εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τις μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις πρέπει να διατυπωθεί 
ως «έως το 2015, όπου αυτό είναι 
δυνατόν, και το αργότερο έως το 2020» 
σε ολόκληρη την πρόταση κανονισμού.)

Or. pt

Τροπολογία 257
Diane Dodds, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα, και όπου αυτό είναι 
δυνατόν, την αποκατάσταση των 
πληθυσμιακών επιπέδων των αλιευόμενων
αποθεμάτων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά 
να παραγάγουν μέγιστες βιώσιμες 
αποδόσεις έως το 2015. Στις περιπτώσεις 
όπου υπάρχουν λιγότερες επιστημονικές 
πληροφορίες, αυτό ενδέχεται να απαιτήσει 
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υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

την εφαρμογή υποκατάστατων 
μεταβλητών για τη μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση, 
όπου αυτό είναι δυνατόν, των επιπέδων 
εκμετάλλευσης των έμβιων υδάτινων 
πόρων και τη διατήρησή τους σε επίπεδα 
ικανά να παραγάγουν μέγιστες βιώσιμες 
αποδόσεις από τους πληθυσμούς των 
αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 2015. 
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν λιγότερες 
επιστημονικές πληροφορίες, αυτό 
ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2002 έναντι της διακήρυξης του Γιοχάνεσμπουργκ 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) έως το 2015 
περιελάμβανε τον περιορισμό «όπου αυτό είναι δυνατόν», που πρέπει να παραμείνει σημαντική 
γενικότερη προϋπόθεση αυτής της επιδίωξης, ιδίως στον τομέα των μικτών τύπων αλιείας.
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Τροπολογία 259
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την 
εφαρμογή υποκατάστατων μεταβλητών 
για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν σταδιακά
μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις από τους 
πληθυσμούς των αλιευόμενων αποθεμάτων 
έως το 2015 για τους τύπους αλιείας 
στους οποίους αυτό είναι εφικτό ή έως 
το 2020 για τους τύπους εκείνους στους 
οποίους δεν είναι εφικτό, στηριζόμενη 
πάντοτε σε επιστημονικά στοιχεία και 
κριτήρια.

Or. es

Τροπολογία 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
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πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά 
να παραγάγουν μέγιστες βιώσιμες 
αποδόσεις από τους πληθυσμούς των 
αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 2015. 
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν λιγότερες 
επιστημονικές πληροφορίες, αυτό 
ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 261
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015, ει δυνατόν, πραγματοποιώντας 
προσαρμογές ανά τύπο αλιείας. Στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν λιγότερες 
επιστημονικές πληροφορίες, αυτό 
ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.
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Or. es

Τροπολογία 262
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015, όπου αυτό είναι δυνατόν. Στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν λιγότερες 
επιστημονικές πληροφορίες, αυτό 
ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 263
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
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κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
την αποκατάσταση των επιπέδων 
εκμετάλλευσης των έμβιων υδάτινων 
πόρων και τη διατήρησή τους σε επίπεδα 
ικανά να παραγάγουν μέγιστες βιώσιμες 
αποδόσεις από τους πληθυσμούς των 
αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 2015, 
όπου είναι εφικτό και για τα υπόλοιπα 
είδη έως το 2020 . Στις περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν λιγότερες επιστημονικές 
πληροφορίες, αυτό ενδέχεται να απαιτήσει 
την εφαρμογή υποκατάστατων 
μεταβλητών για τη μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση.

Or. el

Τροπολογία 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015, όποτε αυτό είναι δυνατόν και, εάν 
δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τα 
κριτήρια της Ναγκόγια, έως το 2020. Στις 
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υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

περιπτώσεις όπου υπάρχουν λιγότερες 
επιστημονικές πληροφορίες, αυτό 
ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Or. es

Τροπολογία 265
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν 
κατά της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 
2015. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

(5) Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για 
την αειφόρο ανάπτυξη που διεξήχθη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, και κατόπιν 
στη διάσκεψη κορυφής της Ναγκόγια που 
διεξήχθη το 2010, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη της δεσμεύτηκαν να δράσουν κατά 
της συνεχιζόμενης μείωσης πολλών 
ιχθυαποθεμάτων. Συνεπώς, η Ένωση θα 
πρέπει να βελτιώσει την κοινή αλιευτική 
πολιτική της προκειμένου να διασφαλίσει 
κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση 
των επιπέδων εκμετάλλευσης των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε 
επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστες 
βιώσιμες αποδόσεις από τους πληθυσμούς 
των αλιευόμενων αποθεμάτων έως το 2015
για τα αποθέματα για τα οποία αυτό είναι 
δυνατό και σταδιακά το αργότερο έως το 
2020. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λιγότερες επιστημονικές πληροφορίες, 
αυτό ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Or. fr

Τροπολογία 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η έννοια της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης, όπως περιλαμβάνεται στη 
UNCLOS, αποτελεί νομικά δεσμευτικό 
στόχο σε σχέση με τη διαχείριση της 
αλιείας στην Ένωση από την κύρωσή της 
το 1998.

Or. en

Τροπολογία 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Η έγκριση χαμηλότερου ποσοστού 
θνησιμότητας λόγω αλιείας από εκείνο 
που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση 
των ιχθυαποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα 
εκείνων που είναι ικανά να παραγάγουν 
ΜΒΑ είναι ο μόνος τρόπος να 
εξασφαλιστεί ότι ο αλιευτικός κλάδος θα 
καταστεί οικονομικά βιώσιμος 
μακροπρόθεσμα χωρίς να στηρίζεται σε 
δημόσιες ενισχύσεις.

Or. en

Τροπολογία 268
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στόχοι για την αλιεία καθορίστηκαν 
στην απόφαση της διάσκεψης των 
συμβαλλομένων μερών της σύμβασης για 
τη βιοποικιλότητα για το στρατηγικό 
σχέδιο για τη βιοποικιλότητα 2011-2020, 
ενώ η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει τη συνοχή με τους στόχους 
βιοποικιλότητας20 που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο21 και τους στόχους 
της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Η 
ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας 
κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020»22, 
ιδίως για να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση έως το 2015.

(6) Στόχοι για την αλιεία καθορίστηκαν 
στην απόφαση της διάσκεψης των 
συμβαλλομένων μερών της σύμβασης για 
τη βιοποικιλότητα για το στρατηγικό 
σχέδιο για τη βιοποικιλότητα 2011-2020, 
ενώ η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει τη συνοχή με τους στόχους 
βιοποικιλότητας20 που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο21 και τους στόχους 
της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Η 
ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας 
κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020»22, 
ιδίως για να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση έως το 2020.

Or. fr

Τροπολογία 269
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στόχοι για την αλιεία καθορίστηκαν 
στην απόφαση της διάσκεψης των 
συμβαλλομένων μερών της σύμβασης για 
τη βιοποικιλότητα για το στρατηγικό 
σχέδιο για τη βιοποικιλότητα 2011-2020, 
ενώ η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει τη συνοχή με τους στόχους 
βιοποικιλότητας που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τους στόχους 
της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Η 
ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας 
κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020», 
ιδίως για να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση έως το 2015.

(6) Στόχοι για την αλιεία καθορίστηκαν 
στην απόφαση της διάσκεψης των 
συμβαλλομένων μερών της σύμβασης για 
τη βιοποικιλότητα για το στρατηγικό 
σχέδιο για τη βιοποικιλότητα 2011-2020, 
ενώ η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει τη συνοχή με τους στόχους 
βιοποικιλότητας που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τους στόχους 
της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Η 
ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας 
κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020», 
ιδίως για να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση έως το 2015 για τα αποθέματα 
για τα οποία αυτό είναι δυνατό και το 
αργότερο έως το 2020.
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Τροπολογία 270
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή 
αλιευτική πολιτική θα βοηθήσει στη 
βελτίωση της διατήρησης, διαχείρισης 
και εκμετάλλευσης των έμβιων υδάτινων 
πόρων πριν από την εφαρμογή των 
μέτρων της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
καταρτίσει έναν ευρωπαϊκό χάρτη 
αναφορικά με την κατάσταση των 
αλιευτικών αποθεμάτων, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει ανάλυση κάθε κράτους 
μέλους καθώς και των αλιευτικών του 
δικαιωμάτων.  Αυτό θα επιτρέψει την 
πραγματοποίηση μιας αξιολόγησης όσον 
αφορά τα αποτελέσματα από την 
εφαρμογή των μέτρων.

Or. es

Τροπολογία 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων πρέπει να βασίζεται 
στην προληπτική προσέγγιση, η οποία 
πρέπει να προέρχεται από την 
προληπτική προσέγγιση που αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 191 
παράγραφος 2 της Συνθήκης.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 272
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων πρέπει να βασίζεται στην 
προληπτική προσέγγιση, η οποία πρέπει να 
προέρχεται από την προληπτική 
προσέγγιση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 191 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης.

(7) Η βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων πρέπει να βασίζεται στην 
προληπτική προσέγγιση, η οποία πρέπει να 
προέρχεται από την προληπτική 
προσέγγιση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 191 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης. Όλα τα τμήματα του 
αλιευτικού στόλου πρέπει να υπόκεινται 
στην εν λόγω αρχή.

Or. en

Τροπολογία 273
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων πρέπει να βασίζεται στην 
προληπτική προσέγγιση, η οποία πρέπει να 
προέρχεται από την προληπτική 
προσέγγιση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 191 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης.

(7) Η βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων πρέπει να βασίζεται στην 
προληπτική προσέγγιση, η οποία πρέπει να 
προέρχεται από την προληπτική 
προσέγγιση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 191 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης. Η εφαρμογή αυτής της 
προσέγγισης πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, 
εφόσον υπάρχουν, στις αλιευτικές 
κοινότητες που εξαρτώνται από τους εν 
λόγω έμβιους πόρους.
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Or. pt

Τροπολογία 274
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων πρέπει να βασίζεται στην 
προληπτική προσέγγιση, η οποία πρέπει να 
προέρχεται από την προληπτική 
προσέγγιση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 191 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης.

(7) Η βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων πρέπει να βασίζεται στην 
προληπτική προσέγγιση, η οποία πρέπει να 
προέρχεται από την προληπτική 
προσέγγιση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 191 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης, βασιζόμενη όμως πάντοτε σε 
επιστημονικά στοιχεία και κριτήρια.

Or. es

Τροπολογία 275
Lucas Hartong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
συμβάλλει στην προστασία και 
διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
και ιδιαίτερα στην επίτευξη καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης το 
αργότερο έως το 2020, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 
πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική).

διαγράφεται
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Or. nl

Τροπολογία 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
συμβάλλει στην προστασία και διατήρηση 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
ιδιαίτερα στην επίτευξη καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης το αργότερο 
έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 περί 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 
πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική).

(8) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
συμβάλλει στην προστασία και διατήρηση 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
ιδιαίτερα στους στόχους των οδηγιών για 
τους οικοτόπους και τα πτηνά, και της 
οδηγίας Natura 2000 και στην επίτευξη 
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης το 
αργότερο έως το 2020, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής 
για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική).

Or. fr

Τροπολογία 277
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Είναι αναγκαίο η κοινή αλιευτική 
πολιτική να συμβάλει στη στρατηγική 
«Ενέργεια 2020» (COM/2010/0639 
τελικό) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προτείνοντας κατάλληλα μέτρα που θα 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ενός τομέα 
αλιείας με χαμηλή κατανάλωση και με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα.
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Τροπολογία 278
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει 
να συμβάλει επίσης στον εφοδιασμό της 
κοινοτικής αγοράς με τρόφιμα υψηλής 
διατροφικής αξίας, στη μείωση της 
επισιτιστικής εξάρτησης της εσωτερικής 
αγοράς και στη δημιουργία άμεσων και 
έμμεσων θέσεων εργασίας και 
οικονομικής ανάπτυξης στις παράκτιες 
περιοχές.

Or. pt

Τροπολογία 279
Lucas Hartong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Πρέπει να υλοποιηθεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της 
διαχείρισης της αλιείας, οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να 
περιοριστούν και τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν 
και προοδευτικά να εξαλειφθούν.

διαγράφεται

Or. nl
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Τροπολογία 280
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Πρέπει να υλοποιηθεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να 
περιοριστούν και τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν 
και προοδευτικά να εξαλειφθούν.

(9) Πρέπει να υλοποιηθεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να 
περιοριστούν και τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα πρέπει να περιοριστούν σε 
σημαντικό βαθμό ώστε προοδευτικά να 
εξαλειφθούν στο μέτρο του δυνατού, 
ιδίως μέσω της επένδυσης στην 
επιλεκτικότητα των εργαλείων.

Or. fr

Τροπολογία 281
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Πρέπει να υλοποιηθεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να 
περιοριστούν και τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και 
προοδευτικά να εξαλειφθούν.

(9) Πρέπει να υλοποιηθεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να 
περιοριστούν και τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και 
προοδευτικά να εξαλειφθούν στο μέτρο 
του τεχνικά δυνατού.

Or. fr

Τροπολογία 282
Carmen Fraga Estévez
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Πρέπει να υλοποιηθεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας, οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των αλιευτικών
δραστηριοτήτων πρέπει να περιοριστούν
και τα ανεπιθύμητα αλιεύματα πρέπει να 
ελαχιστοποιηθούν και προοδευτικά να 
εξαλειφθούν.

(9) Πρέπει να υλοποιηθεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας, η οποία θα συμβάλει στον 
περιορισμό των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων και τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και 
προοδευτικά να εξαλειφθούν.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι προφανές ότι η αλιευτική δραστηριότητα έχει επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα και 
δεν είναι επιθυμητό να υπερβαίνει ορισμένα όρια, ωστόσο ο οικοσυστημικός αυτός στόχος 
πρέπει να καθοριστεί σε αρμονία με τις υπόλοιπες δραστηριότητες που επίσης έχουν επιπτώσεις 
στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Τροπολογία 283
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Πρέπει να υλοποιηθεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να 
περιοριστούν και τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν 
και προοδευτικά να εξαλειφθούν.

(9) Πρέπει να υλοποιηθεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να 
ελεγχθούν και πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για να ελαχιστοποιηθούν και 
να εξαλειφθούν προοδευτικά τα 
ανεπιθύμητα αλιεύματα, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος και της 
αλιείας.

Or. pt
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Τροπολογία 284
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Πρέπει να υλοποιηθεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να 
περιοριστούν και τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και 
προοδευτικά να εξαλειφθούν.

(9) Πρέπει να υλοποιηθεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας και ένας θαλάσσιος 
χωροταξικός σχεδιασμός, οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων που δεν είναι 
βιώσιμες πρέπει να περιοριστούν, η 
ρύπανση και οι αρνητικές επιπτώσεις της 
αστικής ανάπτυξης και του τουρισμού 
πρέπει να μειωθούν και τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και 
προοδευτικά να εξαλειφθούν.

Or. es

Τροπολογία 285
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Πρέπει να υλοποιηθεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να 
περιοριστούν και τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και 
προοδευτικά να εξαλειφθούν.

(9) Πρέπει να υλοποιηθεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να 
περιοριστούν και τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και 
προοδευτικά να εξαλειφθούν, σε όσα 
θαλάσσια οικοσυστήματα είναι δυνατόν.

Or. el

Τροπολογία 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές.

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων
μέσω γνωμοδοτικών συμβουλίων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές.

Or. fr

Τροπολογία 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση ακριβείς και επικαιροποιημένες
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
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μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές.

μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές.

Or. en

Τροπολογία 288
Lucas Hartong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές.

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 
ανεξάρτητες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, ευρεία συμμετοχή των 
εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε διεθνές, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές.

Or. nl

Τροπολογία 289
Marek Józef Gróbarczyk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
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αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές.

αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές. Η Επιτροπή, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη 
μέλη εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την ενίσχυση της περιφερειακής πτυχής 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής σε σχέση 
με το άρθρο 2, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ 
και προτείνουν περαιτέρω αναγκαίες 
τροποποιήσεις στη Συνθήκη για την 
επίτευξη αυτού του στόχου.

Or. en

Τροπολογία 290
Carmen Fraga Estévez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, 
περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο 
καθώς και από τη συμβατότητα και συνοχή 
των μέτρων που λαμβάνονται από κοινού 
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άλλες ενωσιακές πολιτικές. με άλλες ενωσιακές πολιτικές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της μεταρρύθμισης είναι η περιφερειοποίηση, 
συνάγεται ότι αυτή πρέπει να είναι η σειρά ιεράρχησης των αρμοδιοτήτων. 

Τροπολογία 291
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές.

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
σύμφωνα με τις διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, ευρεία συμμετοχή των 
εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές.

Or. bg

Τροπολογία 292
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
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αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές.

αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων στη 
συναπόφαση και στον τομέα της 
συνυπευθυνότητας πρέπει να υιοθετηθεί 
μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Η 
επιτυχής διαχείριση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής εξαρτάται επίσης από τον σαφή 
ορισμό των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
καθώς και από τη συμβατότητα και συνοχή 
των μέτρων που λαμβάνονται από κοινού 
με άλλες ενωσιακές πολιτικές.

Or. es

Τροπολογία 293
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές.

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές. Ο ακριβής 
ορισμός των αρμοδιοτήτων σε διάφορα 
επίπεδα θα διαφέρει σε κάθε κράτος 
μέλος δεδομένων των διαφορετικών 
συνταγματικών ρυθμίσεων που ισχύουν.

Or. en
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Τροπολογία 294
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές.

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες και εξειδικευμένες 
ανά περιοχή, διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, ευρεία συμμετοχή όλων
των εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές.

Or. el

Τροπολογία 295
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης. Αυτές οι 
αρχές περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων 
με βάση ακριβείς και επικαιροποιημένες
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ευρεία
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και 
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
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εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές.

εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές.

Or. en

Τροπολογία 296
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει 
να αναγνωρίσει, να αξιοποιήσει και να 
προστατεύσει τον ρόλο των γυναικών 
στην αλιεία, τόσο σε σχέση με τις 
δραστηριότητες που εξαρτώνται από τη 
μικρή παράκτια αλιεία και την 
οστρακοκαλλιέργεια όσο και σε σχέση με 
την κατασκευή και επιδιόρθωση διχτύων 
αλιείας, τη μεταποίηση και τη διάθεση 
στην αγορά καθώς και άλλες 
δραστηριότητες που παρέχουν 
εφοδιαστική υποστήριξη στον αλιευτικό 
τομέα, διασφαλίζοντας τον σεβασμό της 
αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών.

Or. es

Τροπολογία 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Πρέπει να αποφεύγεται ο άσκοπος 
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πόνος της θαλάσσιας άγριας πανίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ιχθύων, των 
καρχαριών, των χελωνών, των 
θαλάσσιων πτηνών και των θαλάσσιων 
θηλαστικών και, κατά συνέπεια, πρέπει 
να αναπτυχθούν βελτιωμένες μέθοδοι 
αλίευσης και σφαγής.

Or. en

Τροπολογία 298
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η εφαρμογή της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής πρέπει να συνεκτιμά τις 
αλληλεπιδράσεις με άλλες θαλάσσιες 
υποθέσεις όπως αντιμετωπίζονται στην 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, 
αναγνωρίζοντας ότι όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τους ωκεανούς και τις 
θάλασσες της Ευρώπης είναι 
αλληλοσυνδεόμενα, 
συμπεριλαμβανομένου και του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού. Πρέπει να 
διασφαλίζεται συνέπεια και ενοποιημένη 
προσέγγιση κατά τη διαχείριση 
διαφορετικών τομεακών πολιτικών στη 
Βαλτική Θάλασσα, στη Βόρεια Θάλασσα, 
στην Κελτική Θάλασσα, στον Βισκαϊκό 
Κόλπο και στις ιβηρικές ακτές, καθώς και 
στις θαλάσσιες λεκάνες της Μεσογείου και 
του Εύξεινου Πόντου.

(12) Η εφαρμογή της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής πρέπει να συνεκτιμά τις 
αλληλεπιδράσεις με άλλες θαλάσσιες 
υποθέσεις όπως αντιμετωπίζονται στην 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, 
αναγνωρίζοντας ότι όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τους ωκεανούς και τις 
θάλασσες της Ευρώπης είναι 
αλληλοσυνδεόμενα, 
συμπεριλαμβανομένου και του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού. Πρέπει να 
διασφαλίζεται συνέπεια και ενοποιημένη 
προσέγγιση κατά τη διαχείριση 
διαφορετικών τομεακών πολιτικών στη 
Βαλτική Θάλασσα, στη Βόρεια Θάλασσα, 
στην Κελτική Θάλασσα, στον Βισκαϊκό 
Κόλπο και στις ιβηρικές ακτές, καθώς και 
στις θαλάσσιες λεκάνες της Μεσογείου και 
του Εύξεινου Πόντου, των Αντιλλών, της 
Γαλλικής Γουιάνας και του Ινδικού 
Ωκεανού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λησμόνησε τις εν λόγω ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της 
Ένωσης.
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Τροπολογία 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η εφαρμογή της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής πρέπει να συνεκτιμά τις 
αλληλεπιδράσεις με άλλες θαλάσσιες 
υποθέσεις όπως αντιμετωπίζονται στην 
ολοκληρωμένη24 θαλάσσια πολιτική, 
αναγνωρίζοντας ότι όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τους ωκεανούς και τις 
θάλασσες της Ευρώπης είναι 
αλληλοσυνδεόμενα, 
συμπεριλαμβανομένου και του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού. Πρέπει να 
διασφαλίζεται συνέπεια και ενοποιημένη 
προσέγγιση κατά τη διαχείριση 
διαφορετικών τομεακών πολιτικών στη 
Βαλτική Θάλασσα, στη Βόρεια Θάλασσα, 
στην Κελτική Θάλασσα, στον Βισκαϊκό 
Κόλπο και στις ιβηρικές ακτές, καθώς και 
στις θαλάσσιες λεκάνες της Μεσογείου και
του Εύξεινου Πόντου.

(12) Η εφαρμογή της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής πρέπει να συνεκτιμά τις 
αλληλεπιδράσεις με άλλες θαλάσσιες 
υποθέσεις όπως αντιμετωπίζονται στην 
ολοκληρωμένη24 θαλάσσια πολιτική, 
αναγνωρίζοντας ότι όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τους ωκεανούς και τις 
θάλασσες της Ευρώπης είναι 
αλληλοσυνδεόμενα, 
συμπεριλαμβανομένου και του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού. Πρέπει να 
διασφαλίζεται συνέπεια και ενοποιημένη 
προσέγγιση κατά τη διαχείριση 
διαφορετικών τομεακών πολιτικών στη 
Βαλτική Θάλασσα, στον Ατλαντικό χώρο, 
στη Βόρεια Θάλασσα, στην Κελτική 
Θάλασσα, στον Βισκαϊκό Κόλπο και στις 
ιβηρικές ακτές, καθώς και στις θαλάσσιες 
λεκάνες της Μεσογείου, του Εύξεινου 
Πόντου και των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών.

Or. fr

Τροπολογία 300
Carmen Fraga Estévez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η εφαρμογή της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής πρέπει να συνεκτιμά τις 
αλληλεπιδράσεις με άλλες θαλάσσιες 
υποθέσεις όπως αντιμετωπίζονται στην 

(12) Η εφαρμογή της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής πρέπει να συνεκτιμά τις 
αλληλεπιδράσεις με άλλες θαλάσσιες 
υποθέσεις και, γενικότερα, να είναι 



PE489.437v01-00 50/185 AM\901580EL.doc

EL

ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, 
αναγνωρίζοντας ότι όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τους ωκεανούς και τις 
θάλασσες της Ευρώπης είναι 
αλληλοσυνδεόμενα, 
συμπεριλαμβανομένου και του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού. Πρέπει να 
διασφαλίζεται συνέπεια και ενοποιημένη 
προσέγγιση κατά τη διαχείριση 
διαφορετικών τομεακών πολιτικών στη 
Βαλτική Θάλασσα, στη Βόρεια Θάλασσα, 
στην Κελτική Θάλασσα, στον Βισκαϊκό 
Κόλπο και στις ιβηρικές ακτές, καθώς και 
στις θαλάσσιες λεκάνες της Μεσογείου και 
του Εύξεινου Πόντου.

συνεκτική με τις υπόλοιπες πολιτικές της 
Ένωσης, αναγνωρίζοντας ότι όλα τα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης 
είναι αλληλοσυνδεόμενα, 
συμπεριλαμβανομένου και του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού. Πρέπει να 
διασφαλίζεται συνέπεια και ενοποιημένη 
προσέγγιση κατά τη διαχείριση 
διαφορετικών τομεακών πολιτικών στη 
Βαλτική Θάλασσα, στη Βόρεια Θάλασσα, 
στην Κελτική Θάλασσα, στον Βισκαϊκό 
Κόλπο και στις ιβηρικές ακτές, καθώς και 
στις θαλάσσιες λεκάνες της Μεσογείου και 
του Εύξεινου Πόντου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να είναι συνεκτική με όλες τις πολιτικές της Ένωσης, χωρίς 
να είναι υποδεέστερη από καμία.

Τροπολογία 301
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η εφαρμογή της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής πρέπει να συνεκτιμά τις 
αλληλεπιδράσεις με άλλες θαλάσσιες 
υποθέσεις όπως αντιμετωπίζονται στην
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, 
αναγνωρίζοντας ότι όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τους ωκεανούς και τις 
θάλασσες της Ευρώπης είναι 
αλληλοσυνδεόμενα, 
συμπεριλαμβανομένου και του θαλάσσιου
χωροταξικού σχεδιασμού. Πρέπει να 
διασφαλίζεται συνέπεια και ενοποιημένη 
προσέγγιση κατά τη διαχείριση 
διαφορετικών τομεακών πολιτικών στη 
Βαλτική Θάλασσα, στη Βόρεια Θάλασσα, 

(12) Η ΚΑλΠ πρέπει επίσης να συνεκτιμά 
την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική 
μέσω μιας οικολογικής συστημικής 
προσέγγισης, ενταγμένης στη διαχείριση 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η οποία θα 
καλύπτει όλους τους τομείς, 
εγκαινιάζοντας μια πορεία που 
ενθαρρύνει τη βιώσιμη εκμετάλλευση των 
ωκεανών και των θαλασσών, 
προωθώντας παράλληλα την ανάπτυξη 
των θαλάσσιων τομέων και των 
παράκτιων περιοχών, παρέχοντας τον 
ιδανικό συνεκτικό ιστό για όλες τις 
δραστηριότητες που συνδέονται μεταξύ 
τους και με τη θάλασσα καθώς και για 
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στην Κελτική Θάλασσα, στον Βισκαϊκό 
Κόλπο και στις ιβηρικές ακτές, καθώς και 
στις θαλάσσιες λεκάνες της Μεσογείου και 
του Εύξεινου Πόντου.

μια ορθολογική χρήση του θαλάσσιου
χώρου. Πρέπει να διασφαλίζεται συνέπεια 
και ενοποιημένη προσέγγιση κατά τη 
διαχείριση διαφορετικών τομεακών 
πολιτικών στη Βαλτική Θάλασσα, στη 
Βόρεια Θάλασσα, στην Κελτική Θάλασσα, 
στον Βισκαϊκό Κόλπο και στις ιβηρικές 
ακτές, καθώς και στις θαλάσσιες λεκάνες 
της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου.

Or. it

Τροπολογία 302
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
πρέπει να διαθέτουν ισότιμη πρόσβαση 
στα ύδατα και στους πόρους της 
Ένωσης, με την επιφύλαξη των κανόνων 
της ΚΑλΠ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 303
Lucas Hartong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη πρέπει 
να διαθέτουν ισότιμη πρόσβαση στα ύδατα 
και στους πόρους της Ένωσης, με την 
επιφύλαξη των κανόνων της ΚΑλΠ.

(13) Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη πρέπει 
να διαθέτουν ισότιμη πρόσβαση στα ύδατα 
και στους πόρους της Ευρώπης, με την 
επιφύλαξη των κανόνων της ΚΑλΠ.

Or. nl
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Τροπολογία 304
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
πρέπει να διαθέτουν ισότιμη πρόσβαση
στα ύδατα και στους πόρους της Ένωσης, 
με την επιφύλαξη των κανόνων της ΚΑλΠ.

(13) Η πρόσβαση στα ύδατα και στους 
πόρους της Ένωσης, με την επιφύλαξη των 
κανόνων της ΚΑλΠ, μπορεί να εξαρτάται 
από την προέλευση και τα 
χαρακτηριστικά του στόλου, τα αλιευτικά 
εργαλεία και την κατάσταση διατήρησης 
των αλιευτικών πόρων.

Or. pt

Τροπολογία 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι ισχύοντες κανόνες που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε πόρους εντός των ζωνών 
των 12 μιλίων των κρατών μελών 
λειτουργούν ικανοποιητικά συμβάλλοντας 
στη διατήρηση περιορίζοντας την 
αλιευτική προσπάθεια στο πιο ευαίσθητο 
τμήμα των υδάτων της Ένωσης. Αυτοί οι 
κανόνες έχουν διατηρήσει επίσης τις 
παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες 
από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
ορισμένων παράκτιων κοινοτήτων. 
Συνεπώς αυτοί οι κανόνες πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν.

(14) Οι ισχύοντες κανόνες που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε πόρους εντός των ζωνών 
των 12 μιλίων των κρατών μελών 
λειτουργούν ικανοποιητικά συμβάλλοντας 
στη διατήρηση περιορίζοντας την 
αλιευτική προσπάθεια στο πιο ευαίσθητο 
τμήμα των υδάτων της Ένωσης. Αυτοί οι 
κανόνες έχουν διατηρήσει επίσης τις 
παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες 
από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
ορισμένων παράκτιων κοινοτήτων. 
Συνεπώς αυτοί οι κανόνες πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν και μπορούν 
να ενισχυθούν για να εξασφαλίσουν 
προνομιακή πρόσβαση σε αλιείς που 
δραστηριοποιούνται σε αλιεία μικρής 
κλίμακας, τοπική, παράκτια αλιεία, ή 
αλιεία με παραδοσιακά μέσα.
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Or. en

Τροπολογία 306
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι ισχύοντες κανόνες που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε πόρους εντός των ζωνών 
των 12 μιλίων των κρατών μελών 
λειτουργούν ικανοποιητικά συμβάλλοντας 
στη διατήρηση περιορίζοντας την 
αλιευτική προσπάθεια στο πιο ευαίσθητο 
τμήμα των υδάτων της Ένωσης. Αυτοί οι 
κανόνες έχουν διατηρήσει επίσης τις 
παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες 
από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
ορισμένων παράκτιων κοινοτήτων. 
Συνεπώς αυτοί οι κανόνες πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν.

(14) Οι ισχύοντες κανόνες που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε πόρους εντός των ζωνών 
των 12 μιλίων των κρατών μελών 
λειτουργούν ικανοποιητικά συμβάλλοντας 
στη διατήρηση περιορίζοντας την 
αλιευτική προσπάθεια στο πιο ευαίσθητο 
τμήμα των υδάτων της Ένωσης, και τα 
ίδια αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί 
στη ζώνη των 100 ναυτικών μιλίων γύρω 
από τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις 
Κανάριες Νήσους. Αυτοί οι κανόνες έχουν 
διατηρήσει επίσης τις παραδοσιακές 
αλιευτικές δραστηριότητες από τις οποίες 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη ορισμένων 
παράκτιων κοινοτήτων. Συνεπώς αυτοί οι 
κανόνες πρέπει να εξακολουθήσουν να 
ισχύουν.

Or. pt

Τροπολογία 307
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι ισχύοντες κανόνες που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε πόρους εντός των ζωνών 
των 12 μιλίων των κρατών μελών 
λειτουργούν ικανοποιητικά συμβάλλοντας 
στη διατήρηση περιορίζοντας την 

(14) Οι ισχύοντες κανόνες που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε πόρους εντός των ζωνών 
των 12 μιλίων των κρατών μελών 
λειτουργούν ικανοποιητικά συμβάλλοντας 
στη διατήρηση περιορίζοντας την 
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αλιευτική προσπάθεια στο πιο ευαίσθητο 
τμήμα των υδάτων της Ένωσης. Αυτοί οι 
κανόνες έχουν διατηρήσει επίσης τις 
παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες 
από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
ορισμένων παράκτιων κοινοτήτων. 
Συνεπώς αυτοί οι κανόνες πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν.

αλιευτική προσπάθεια στο πιο ευαίσθητο 
τμήμα των υδάτων της Ένωσης. Αυτοί οι 
κανόνες έχουν διατηρήσει επίσης τις 
παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες 
από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
ορισμένων παράκτιων κοινοτήτων. 
Συνεπώς αυτοί οι κανόνες πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν και μπορούν
να ενισχυθούν για να εξασφαλίσουν 
προνομιακή πρόσβαση σε αλιείς που 
δραστηριοποιούνται σε αλιεία μικρής 
κλίμακας, αλιεία με παραδοσιακά μέσα, ή 
παράκτια αλιεία, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις διαφορές μεταξύ 
κρατών μελών και περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 308
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι ισχύοντες κανόνες που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε πόρους εντός των ζωνών 
των 12 μιλίων των κρατών μελών 
λειτουργούν ικανοποιητικά συμβάλλοντας 
στη διατήρηση περιορίζοντας την 
αλιευτική προσπάθεια στο πιο ευαίσθητο 
τμήμα των υδάτων της Ένωσης. Αυτοί οι 
κανόνες έχουν διατηρήσει επίσης τις 
παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες 
από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
ορισμένων παράκτιων κοινοτήτων. 
Συνεπώς αυτοί οι κανόνες πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν.

(14) Οι ισχύοντες κανόνες που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε πόρους εντός των ζωνών 
των 12 μιλίων των κρατών μελών 
λειτουργούν ικανοποιητικά συμβάλλοντας 
στη διατήρηση περιορίζοντας την 
αλιευτική προσπάθεια στο πιο ευαίσθητο 
τμήμα των υδάτων της Ένωσης. Αυτοί οι 
κανόνες έχουν διατηρήσει επίσης τις 
παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες 
από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
ορισμένων παράκτιων κοινοτήτων. 
Συνεπώς, αυτοί οι κανόνες πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν, 
διατηρώντας τα 12 ναυτικά μίλια για τη 
μικρή αλιεία στις ζώνες όπου αυτό είναι 
δυνατό.

Or. es
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Τροπολογία 309
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι ισχύοντες κανόνες που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε πόρους εντός των ζωνών 
των 12 μιλίων των κρατών μελών 
λειτουργούν ικανοποιητικά συμβάλλοντας 
στη διατήρηση περιορίζοντας την 
αλιευτική προσπάθεια στο πιο ευαίσθητο 
τμήμα των υδάτων της Ένωσης. Αυτοί οι 
κανόνες έχουν διατηρήσει επίσης τις 
παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες 
από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη
ορισμένων παράκτιων κοινοτήτων. 
Συνεπώς αυτοί οι κανόνες πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν.

(14) Οι ισχύοντες κανόνες που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε πόρους εντός των ζωνών 
των 12 μιλίων των κρατών μελών 
λειτουργούν ικανοποιητικά συμβάλλοντας 
στη διατήρηση περιορίζοντας την 
αλιευτική προσπάθεια στο πιο ευαίσθητο 
τμήμα των υδάτων της Ένωσης. Αυτοί οι 
κανόνες έχουν διατηρήσει επίσης τις 
παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες 
από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
ορισμένων παράκτιων κοινοτήτων. 
Συνεπώς αυτοί οι κανόνες πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν επ’ αόριστον.

Or. en

Τροπολογία 310
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι ισχύοντες κανόνες που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε πόρους εντός των ζωνών 
των 12 μιλίων των κρατών μελών 
λειτουργούν ικανοποιητικά συμβάλλοντας 
στη διατήρηση περιορίζοντας την 
αλιευτική προσπάθεια στο πιο ευαίσθητο 
τμήμα των υδάτων της Ένωσης. Αυτοί οι 
κανόνες έχουν διατηρήσει επίσης τις 
παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες 
από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 

(14) Οι ισχύοντες κανόνες που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε πόρους εντός των ζωνών 
των 12 μιλίων των κρατών μελών 
λειτουργούν ικανοποιητικά συμβάλλοντας 
στη διατήρηση περιορίζοντας την 
αλιευτική προσπάθεια στο πιο ευαίσθητο 
τμήμα των υδάτων της Ένωσης. Αυτοί οι 
κανόνες έχουν διατηρήσει επίσης τις 
παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες 
από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
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ορισμένων παράκτιων κοινοτήτων. 
Συνεπώς αυτοί οι κανόνες πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν.

ορισμένων παράκτιων κοινοτήτων. 
Συνεπώς αυτοί οι κανόνες πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν και πρέπει να 
συμπεριληφθούν ως μόνιμη αρχή και να 
ενισχυθούν για να εξασφαλίσουν 
προτιμησιακή πρόσβαση στους 
ερασιτέχνες, παράκτιους αλιείς ή στους 
αλιείς μικρής κλίμακας.

Or. pt

Τροπολογία 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Ο ορισμός της αλιείας μικρής 
κλίμακας πρέπει να διευρυνθεί ώστε να 
λαμβάνει υπόψη ένα σύνολο κριτηρίων, 
πέραν του μεγέθους των σκαφών, 
συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τις 
επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τον 
αντίκτυπο των αλιευτικών τεχνικών στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα, την περίοδο 
παραμονής στη θάλασσα και τα 
χαρακτηριστικά της οικονομικής 
μονάδας που εκμεταλλεύεται τους 
πόρους. Πρέπει ειδικότερα να 
αναγνωριστούν και να υποστηριχθούν 
μικρές παράκτιες νήσοι που εξαρτώνται 
από την αλιεία τόσο από την άποψη της 
κατανομής επιπλέον πόρων, όσο και από 
οικονομική άποψη, για να επιτευχθεί η 
μελλοντική επιβίωση και ευημερία τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα τυπικό σενάριο που καταδεικνύει τον κίνδυνο της εφαρμογής της αρχής «ενιαία προσέγγιση 
για όλους». Οι παράκτιες νήσοι χαρακτηρίζονται από την εξάρτησή τους από μικρά σκάφη που 
βρίσκονται στο έλεος των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην ακτή του Ατλαντικού. Πρόκειται 
για μια μοναδική, δραματική και σκληρή πτυχή της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς μας, που 
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χάνουμε με δικό μας κίνδυνο. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε σχέση με τη χρήση της 
κατηγορίας σκαφών μήκους 12 μέτρων δεν ενδείκνυνται στην προκειμένη περίπτωση.

Τροπολογία 312
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών 
πρέπει να αναγνωρισθούν στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ιδίως 
εκείνων των ιδιαίτερα απομακρυσμένων 
περιφερειών που δεν διαθέτουν 
υφαλοκρηπίδα και οι πόροι των οποίων 
επικεντρώνονται σε ρηχά αλιευτικά πεδία 
και σε θαλάσσια όρη. Η πρόσβαση σε 
αυτές τις ευάλωτες βιογεωγραφικές 
περιοχές πρέπει να ρυθμίζεται και οι 
περιοχές πρέπει να προστατεύονται και η 
εκμετάλλευσή τους να πραγματοποιείται 
εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων.

Or. pt

Τροπολογία 313
Lucas Hartong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι έμβιοι υδάτινοι πόροι γύρω από 
τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες 
Νήσους πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προστατεύονται δεδομένου ότι 
συμβάλλουν στη διατήρηση της τοπικής 
οικονομίας αυτών των νησιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δομική, 

διαγράφεται
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κοινωνική και οικονομική κατάσταση 
αυτών των νησιών. Συνεπώς, πρέπει να 
διατηρηθεί ο περιορισμός ορισμένων 
αλιευτικών δραστηριοτήτων σε αυτά τα 
ύδατα μόνο σε αλιευτικά σκάφη που είναι 
νηολογημένα στα λιμάνια των Αζορών, 
της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων.

Or. nl

Τροπολογία 314
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι έμβιοι υδάτινοι πόροι γύρω από τις 
Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες 
Νήσους πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προστατεύονται δεδομένου ότι 
συμβάλλουν στη διατήρηση της τοπικής 
οικονομίας αυτών των νησιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δομική, κοινωνική 
και οικονομική κατάσταση αυτών των 
νησιών. Συνεπώς, πρέπει να διατηρηθεί ο 
περιορισμός ορισμένων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε αυτά τα ύδατα μόνο σε 
αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα 
στα λιμάνια των Αζορών, της Μαδέρας 
και των Καναρίων Νήσων.

(15) Οι έμβιοι υδάτινοι πόροι γύρω από 
όλες τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες 
περιφέρειες της Ένωσης πρέπει να 
εξακολουθήσουν να προστατεύονται 
δεδομένου ότι συμβάλλουν στη διατήρηση 
της τοπικής οικονομίας αυτών των 
περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη τη 
δομική, κοινωνική και οικονομική 
κατάσταση αυτών των περιφερειών. 
Συνεπώς, πρέπει να διατηρηθεί ο 
περιορισμός ορισμένων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε αυτά τα ύδατα μόνο σε 
αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα 
στα λιμάνια των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών.

Or. fr

Τροπολογία 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι έμβιοι υδάτινοι πόροι γύρω από τις 
Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες 
Νήσους πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προστατεύονται δεδομένου ότι 
συμβάλλουν στη διατήρηση της τοπικής 
οικονομίας αυτών των νησιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δομική, κοινωνική 
και οικονομική κατάσταση αυτών των 
νησιών. Συνεπώς, πρέπει να διατηρηθεί ο 
περιορισμός ορισμένων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε αυτά τα ύδατα μόνο σε 
αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα 
στα λιμάνια των Αζορών, της Μαδέρας και 
των Καναρίων Νήσων.

(15) Οι έμβιοι υδάτινοι πόροι γύρω από τις 
Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες 
Νήσους πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προστατεύονται δεδομένου ότι 
συμβάλλουν στη διατήρηση της τοπικής 
οικονομίας αυτών των νησιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δομική, κοινωνική 
και οικονομική κατάσταση αυτών των 
νησιών. Συνεπώς, πρέπει να διατηρηθεί ο 
περιορισμός ορισμένων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε αυτά τα ύδατα μόνο σε 
αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα 
στα λιμάνια των Αζορών, της Μαδέρας και 
των Καναρίων Νήσων· πρέπει εξάλλου 
αυτό το ειδικό καθεστώς προστασίας να 
επεκταθεί στα ύδατα των Γαλλικών 
Αντιλλών, της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν, 
των οποίων η κατάσταση είναι όμοια με 
εκείνη των ιδιαίτερα απομακρυσμένων 
περιφερειών που προαναφέρθηκαν.

Or. fr

Τροπολογία 316
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι έμβιοι υδάτινοι πόροι γύρω από τις 
Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες 
Νήσους πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προστατεύονται δεδομένου ότι 
συμβάλλουν στη διατήρηση της τοπικής 
οικονομίας αυτών των νησιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δομική, κοινωνική 
και οικονομική κατάσταση αυτών των 
νησιών. Συνεπώς, πρέπει να διατηρηθεί ο 
περιορισμός ορισμένων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε αυτά τα ύδατα μόνο 
σε αλιευτικά σκάφη που είναι 

(15) Οι έμβιοι υδάτινοι πόροι γύρω από τις 
Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες 
Νήσους, συμπεριλαμβανομένων των 
θαλάσσιων περιοχών τους που 
χαρακτηρίζονται βιογεωγραφικά 
ευαίσθητες, πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προστατεύονται δεδομένου ότι 
συμβάλλουν στη διατήρηση της τοπικής 
οικονομίας αυτών των νησιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δομική, κοινωνική 
και οικονομική κατάσταση αυτών των 
νησιών. Συνεπώς, ορισμένες αλιευτικές 
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νηολογημένα στα λιμάνια των Αζορών, της 
Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων.

δραστηριότητες σε αυτά τα ύδατα πρέπει 
να περιοριστούν μόνο σε αλιευτικά σκάφη 
που είναι νηολογημένα στα λιμάνια των 
Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων 
Νήσων.

Or. pt

Τροπολογία 317
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι έμβιοι υδάτινοι πόροι γύρω από τις 
Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες 
Νήσους πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προστατεύονται δεδομένου ότι 
συμβάλλουν στη διατήρηση της τοπικής 
οικονομίας αυτών των νησιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δομική, κοινωνική 
και οικονομική κατάσταση αυτών των 
νησιών. Συνεπώς, πρέπει να διατηρηθεί ο 
περιορισμός ορισμένων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε αυτά τα ύδατα μόνο σε 
αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα 
στα λιμάνια των Αζορών, της Μαδέρας και 
των Καναρίων Νήσων.

(15) Οι έμβιοι υδάτινοι πόροι γύρω από τις 
Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες 
Νήσους πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προστατεύονται δεδομένου ότι 
συμβάλλουν στη διατήρηση της τοπικής 
οικονομίας αυτών των νησιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δομική, κοινωνική 
και οικονομική κατάσταση αυτών των 
νησιών. Συνεπώς, πρέπει να διατηρηθεί επ’ 
αόριστον ο περιορισμός ορισμένων 
αλιευτικών δραστηριοτήτων σε αυτά τα 
ύδατα μόνο σε αλιευτικά σκάφη που είναι 
νηολογημένα στα λιμάνια των Αζορών, της 
Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων.

Or. en

Τροπολογία 318
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι έμβιοι υδάτινοι πόροι γύρω από τις 
Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες 
Νήσους πρέπει να εξακολουθήσουν να 

(15) Η ειδική προστασία των έμβιων 
υδάτινων πόρων γύρω από τις Αζόρες, τη 
Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους πρέπει 
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προστατεύονται δεδομένου ότι 
συμβάλλουν στη διατήρηση της τοπικής 
οικονομίας αυτών των νησιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δομική, κοινωνική 
και οικονομική κατάσταση αυτών των 
νησιών. Συνεπώς, πρέπει να διατηρηθεί ο 
περιορισμός ορισμένων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε αυτά τα ύδατα μόνο 
σε αλιευτικά σκάφη που είναι 
νηολογημένα στα λιμάνια των Αζορών, της 
Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων.

να διατηρηθεί και να ενισχυθεί δεδομένου 
ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της 
τοπικής οικονομίας αυτών των νησιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δομική, κοινωνική 
και οικονομική κατάσταση αυτών των 
νησιών. Συνεπώς, ορισμένες αλιευτικές 
δραστηριότητες σε αυτά τα ύδατα πρέπει 
να περιορισθούν μόνο σε αλιευτικά σκάφη 
που είναι νηολογημένα στα λιμάνια των 
Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων 
Νήσων.

Or. pt

Τροπολογία 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι έμβιοι υδάτινοι πόροι γύρω από τις 
Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες 
Νήσους πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προστατεύονται δεδομένου ότι 
συμβάλλουν στη διατήρηση της τοπικής 
οικονομίας αυτών των νησιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δομική, κοινωνική 
και οικονομική κατάσταση αυτών των 
νησιών. Συνεπώς, πρέπει να διατηρηθεί ο 
περιορισμός ορισμένων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε αυτά τα ύδατα μόνο σε 
αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα 
στα λιμάνια των Αζορών, της Μαδέρας και 
των Καναρίων Νήσων.

(15) Οι έμβιοι υδάτινοι πόροι γύρω από τις 
Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες 
Νήσους πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προστατεύονται δεδομένου ότι 
συμβάλλουν στη διατήρηση της τοπικής 
οικονομίας αυτών των νησιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δομική, κοινωνική 
και οικονομική κατάσταση αυτών των 
νησιών. Συνεπώς, πρέπει να διατηρηθεί ο 
περιορισμός ορισμένων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε αυτά τα ύδατα μόνο σε 
αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα 
στα λιμάνια των Αζορών, της Μαδέρας και 
των Καναρίων Νήσων· πρέπει εξάλλου 
αυτό το ειδικό καθεστώς προστασίας να 
επεκταθεί στα ύδατα των Γαλλικών 
Αντιλλών, της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν, 
των οποίων η κατάσταση είναι όμοια με 
εκείνη των ιδιαίτερα απομακρυσμένων 
περιφερειών που προαναφέρθηκαν.

Or. fr
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Τροπολογία 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Είναι αναγκαίο να στηριχθεί η 
ανάπτυξη των τομέων που μπορούν να τη 
δημιουργήσουν, στους οποίους οι 
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες 
διαθέτουν δυνατότητες εξειδίκευσης και 
ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως 
ο τομέας της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας. Η εφαρμογή μιας 
κοινής αλιευτικής πολιτικής για τις 
περιφέρειες εξαρτάται από την 
αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της 
κατάστασής τους και την εφαρμογή των 
άρθρων 349 και 355, παράγραφος 1, της 
ΣΛΕΕ.

Or. fr

Τροπολογία 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Είναι αναγκαίο να στηριχθεί η 
ανάπτυξη των τομέων που μπορούν να τη 
δημιουργήσουν, στους οποίους οι 
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες 
διαθέτουν δυνατότητες εξειδίκευσης και 
ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως 
ο τομέας της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας. Η εφαρμογή μιας 
κοινής αλιευτικής πολιτικής για τις 
περιφέρειες εξαρτάται από την 
αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της 
κατάστασής τους και την εφαρμογή των 
άρθρων 349 και 355, παράγραφος 1, της 
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ΣΛΕΕ.

Or. fr

Τροπολογία 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο σκοπός της βιώσιμης 
εκμετάλλευσης των έμβιων υδάτινων 
πόρων επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα 
μέσω μιας πολυετούς προσέγγισης για τη 
διαχείριση της αλιείας, θεσπίζοντας κατά 
προτεραιότητα πολυετή σχέδια τα οποία 
αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες διάφορων 
τύπων αλιείας.

(16) Ο σκοπός της βιώσιμης 
εκμετάλλευσης των έμβιων υδάτινων 
πόρων επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα 
μέσω μιας πολυετούς προσέγγισης για τη 
διαχείριση της αλιείας, θεσπίζοντας κατά 
προτεραιότητα πολυετή σχέδια τα οποία 
αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες των 
διάφορων θαλάσσιων λεκανών και των 
διάφορων τύπων αλιείας.

Or. fr

Τροπολογία 323
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο σκοπός της βιώσιμης 
εκμετάλλευσης των έμβιων υδάτινων 
πόρων επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα 
μέσω μιας πολυετούς προσέγγισης για τη 
διαχείριση της αλιείας, θεσπίζοντας κατά 
προτεραιότητα πολυετή σχέδια τα οποία 
αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες διάφορων 
τύπων αλιείας.

(16) Ο σκοπός της βιώσιμης 
εκμετάλλευσης των έμβιων υδάτινων 
πόρων επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα 
μέσω μιας πολυετούς προσέγγισης για τη 
διαχείριση της αλιείας, θεσπίζοντας κατά 
προτεραιότητα πολυετή, δυναμικά και 
προσαρμοσμένα σχέδια τα οποία 
αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες διάφορων 
τύπων αλιείας και διαφορετικών 
θαλάσσιων περιοχών.

Or. pt
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Τροπολογία 324
Guido Milana, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο σκοπός της βιώσιμης 
εκμετάλλευσης των έμβιων υδάτινων 
πόρων επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα 
μέσω μιας πολυετούς προσέγγισης για τη 
διαχείριση της αλιείας, θεσπίζοντας κατά 
προτεραιότητα πολυετή σχέδια τα οποία 
αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες διάφορων 
τύπων αλιείας.

(16) Ο σκοπός της βιώσιμης 
εκμετάλλευσης των έμβιων υδάτινων 
πόρων επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα 
μέσω μιας πολυετούς προσέγγισης για τη 
διαχείριση της αλιείας. Για τον σκοπό 
αυτό τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία 
με τον δημόσιο τομέα και τα 
περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, θα 
αναλάβουν να δημιουργήσουν και σε 
τοπικό επίπεδο συνθήκες βιωσιμότητας, 
μέσω συμμετοχικής δράσης σε 
περιφερειακό επίπεδο και πιο 
δεσμευτικής στο πλαίσιο των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων που θα 
οδηγήσουν στην εκπόνηση 
μακροπρόθεσμων σχεδίων, θεσπίζοντας 
κατά προτεραιότητα πολυετή σχέδια τα 
οποία αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες 
διάφορων τύπων αλιείας.

Or. it

Τροπολογία 325
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο σκοπός της βιώσιμης 
εκμετάλλευσης των έμβιων υδάτινων 
πόρων επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα 
μέσω μιας πολυετούς προσέγγισης για τη 
διαχείριση της αλιείας, θεσπίζοντας κατά 
προτεραιότητα πολυετή σχέδια τα οποία 

(16) Ο σκοπός της βιώσιμης 
εκμετάλλευσης των έμβιων υδάτινων 
πόρων επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα 
μέσω μιας πολυετούς προσέγγισης για τη 
διαχείριση της αλιείας, θεσπίζοντας κατά 
προτεραιότητα πολυετή σχέδια τα οποία 
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αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες διάφορων 
τύπων αλιείας.

αντανακλούν τις βιολογικές ιδιαιτερότητες 
διάφορων ειδών καθώς και κάθε τύπου 
αλιείας. Για την ανάπτυξη των σχεδίων 
διαχείρισης, είναι αναγκαίο να 
καταρτιστεί αρχικά ένας άτλας των 
υφιστάμενων τύπων αλιείας, 
προσδιορίζοντας τους εν λόγω τύπους 
καθώς και τις υφιστάμενες ζώνες· είναι 
αναγκαίο να πραγματοποιηθεί μια 
απογραφή των υφιστάμενων συστημάτων 
διαχείρισης και, τέλος, να καθοριστούν οι 
ακριβείς μονάδες διαχείρισης 
προκειμένου να καταρτιστούν τελικά τα 
σχέδια διαχείρισης.

Or. es

Τροπολογία 326
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα πολυετή σχέδια πρέπει, όπου αυτό 
είναι δυνατόν, να καλύπτουν πολλαπλά 
αποθέματα, όταν η εκμετάλλευση των εν 
λόγω αποθεμάτων γίνεται από κοινού. Τα 
πολυετή σχέδια πρέπει να θέτουν τη βάση 
για τον ορισμό αλιευτικών δυνατοτήτων 
και ποσοτικοποιημένων στόχων για τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των σχετικών 
αποθεμάτων και θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, καθορίζοντας σαφή 
χρονοδιαγράμματα και μηχανισμούς 
προστασίας για απρόβλεπτες εξελίξεις.

(17) Τα πολυετή σχέδια πρέπει, όπου αυτό 
είναι δυνατόν, να καλύπτουν πολλαπλά 
αποθέματα, όταν η εκμετάλλευση των εν 
λόγω αποθεμάτων γίνεται από κοινού. Τα 
πολυετή σχέδια πρέπει να θέτουν τη βάση 
για τον ορισμό αλιευτικών δυνατοτήτων 
και ποσοτικοποιημένων στόχων για τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των σχετικών 
αποθεμάτων και θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, καθορίζοντας σαφή 
χρονοδιαγράμματα και μηχανισμούς 
προστασίας για απρόβλεπτες εξελίξεις. Τα 
πολυετή σχέδια πρέπει επίσης να 
υπόκεινται σε στόχους διαχείρισης οι 
οποίοι έχουν καθοριστεί με ακρίβεια, 
προκειμένου να συμβάλουν στη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των σχετικών αποθεμάτων 
και θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Τα εν 
λόγω σχέδια καταρτίζονται σε 
διαβούλευση με τους φορείς του τομέα 
της αλιείας και τους επιστημονικούς 
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φορείς καθώς και με τους θεσμικούς 
φορείς εφόσον τα σενάρια διαχείρισης 
μπορεί να έχουν κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις στα εδάφη.

Or. fr

Τροπολογία 327
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα πολυετή σχέδια πρέπει, όπου αυτό 
είναι δυνατόν, να καλύπτουν πολλαπλά 
αποθέματα, όταν η εκμετάλλευση των εν 
λόγω αποθεμάτων γίνεται από κοινού. Τα 
πολυετή σχέδια πρέπει να θέτουν τη βάση 
για τον ορισμό αλιευτικών δυνατοτήτων 
και ποσοτικοποιημένων στόχων για τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των σχετικών 
αποθεμάτων και θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, καθορίζοντας σαφή 
χρονοδιαγράμματα και μηχανισμούς 
προστασίας για απρόβλεπτες εξελίξεις.

(17) Τα πολυετή σχέδια πρέπει, όπου αυτό 
είναι δυνατόν, να καλύπτουν πολλαπλά 
αποθέματα, όταν η εκμετάλλευση των εν 
λόγω αποθεμάτων γίνεται από κοινού. Τα 
πολυετή σχέδια πρέπει να θέτουν τη βάση 
για τον ορισμό αλιευτικών δυνατοτήτων 
και ποσοτικοποιημένων στόχων για τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των σχετικών 
αποθεμάτων και θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, καθορίζοντας σαφή 
χρονοδιαγράμματα με παράλληλη 
προσαρμογή των εν λόγω 
χρονοδιαγραμμάτων στη δυναμική των 
αποθεμάτων, και πρέπει να καλύπτουν 
και να διαφοροποιούνται μεταξύ των 
τμημάτων των στόλων των κρατών 
μελών που ασχολούνται με την αλιεία των 
εν λόγω αποθεμάτων, ανάλογα με τα 
ποσοστά αλιείας που ισχύουν για τους 
πόρους που χρήζουν αποκατάστασης.

Or. pt

Τροπολογία 328
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17



AM\901580EL.doc 67/185 PE489.437v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα πολυετή σχέδια πρέπει, όπου αυτό 
είναι δυνατόν, να καλύπτουν πολλαπλά 
αποθέματα, όταν η εκμετάλλευση των εν 
λόγω αποθεμάτων γίνεται από κοινού. Τα 
πολυετή σχέδια πρέπει να θέτουν τη βάση 
για τον ορισμό αλιευτικών δυνατοτήτων 
και ποσοτικοποιημένων στόχων για τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των σχετικών 
αποθεμάτων και θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, καθορίζοντας σαφή 
χρονοδιαγράμματα και μηχανισμούς 
προστασίας για απρόβλεπτες εξελίξεις.

(17) Τα πολυετή σχέδια πρέπει, όπου αυτό 
είναι δυνατόν, να καλύπτουν πολλαπλά 
αποθέματα, όταν η εκμετάλλευση των εν 
λόγω αποθεμάτων γίνεται από κοινού. Τα 
πολυετή σχέδια πρέπει να θέτουν τη βάση 
για τον ορισμό αλιευτικών δυνατοτήτων 
και ποσοτικοποιημένων στόχων για τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των σχετικών 
αποθεμάτων και θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, καθορίζοντας σαφή 
χρονοδιαγράμματα και μηχανισμούς 
προστασίας για απρόβλεπτες εξελίξεις.
Πρέπει να αναπτυχθούν πολυετή σχέδια 
με πλήρη συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους, τα κράτη μέλη και τα 
γνωμοδοτικά συμβούλια.

Or. en

Τροπολογία 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα πολυετή σχέδια πρέπει, όπου αυτό 
είναι δυνατόν, να καλύπτουν πολλαπλά 
αποθέματα, όταν η εκμετάλλευση των εν 
λόγω αποθεμάτων γίνεται από κοινού. Τα 
πολυετή σχέδια πρέπει να θέτουν τη βάση 
για τον ορισμό αλιευτικών δυνατοτήτων 
και ποσοτικοποιημένων στόχων για τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των σχετικών 
αποθεμάτων και θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, καθορίζοντας σαφή 
χρονοδιαγράμματα και μηχανισμούς 
προστασίας για απρόβλεπτες εξελίξεις.

(17) Τα πολυετή σχέδια πρέπει, όπου αυτό 
είναι δυνατόν, να καλύπτουν πολλαπλά 
αποθέματα, όταν η εκμετάλλευση των εν 
λόγω αποθεμάτων γίνεται από κοινού. Τα 
πολυετή σχέδια πρέπει να θέτουν τη βάση 
για τον ορισμό αλιευτικών δυνατοτήτων 
και ποσοτικοποιημένων στόχων για τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των σχετικών 
αποθεμάτων και θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, καθορίζοντας σαφή 
χρονοδιαγράμματα και μηχανισμούς 
προστασίας για απρόβλεπτες εξελίξεις. Τα 
πολυετή σχέδια πρέπει επίσης να 
υπόκεινται σε στόχους διαχείρισης οι 
οποίοι έχουν καθοριστεί με ακρίβεια, 
προκειμένου να συμβάλουν στη βιώσιμη 
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εκμετάλλευση των σχετικών αποθεμάτων 
και θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Τα εν 
λόγω σχέδια καταρτίζονται σε 
διαβούλευση με τους φορείς του τομέα 
της αλιείας και τους επιστημονικούς 
φορείς καθώς και με τους θεσμικούς 
φορείς εφόσον τα σενάρια διαχείρισης 
μπορεί να έχουν κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις στα εδάφη.

Or. fr

Τροπολογία 330
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες απορρίψεις 
αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και 
επηρεάζουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστεί και να 
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή 
από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση σε 
σημαντικό βαθμό των επιπέδων 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες κάθε αλιεύματος και με 
βάση προηγούμενες μελέτες επιπτώσεων, 
οι οποίες αναλύουν τις αιτίες των 
απορρίψεων καθώς και τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των προβλεπόμενων μέτρων. 
Πράγματι, τα ανεπιθύμητα αλιεύματα και 
οι ανεπιθύμητες απορρίψεις αποτελούν 
ουσιαστική σπατάλη και επηρεάζουν 
αρνητικά τη βιώσιμη εκμετάλλευση των 
έμβιων υδάτινων πόρων και των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και 
την οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας. 
Πρέπει να θεσπιστούν και να 
εφαρμοστούν στο πλαίσιο των πολυετών 
σχεδίων μέτρα σημαντικής μείωσης των
απορρίψεων.

Or. fr



AM\901580EL.doc 69/185 PE489.437v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Συνοχή με το άρθρο 15 σχετικά με τη σημαντική μείωση των απορρίψεων.

Τροπολογία 331
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες απορρίψεις 
αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και 
επηρεάζουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστεί και να 
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση σε 
σημαντικό βαθμό των επιπέδων 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων και των 
απορρίψεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες κάθε αλιεύματος, με βάση 
προηγούμενες μελέτες επιπτώσεων, οι 
οποίες αναλύουν τις αιτίες των 
απορρίψεων καθώς και τις 
κοινωνικοοικονομικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
προβλεπόμενων μέτρων. Πράγματι, τα 
ανεπιθύμητα αλιεύματα και οι 
ανεπιθύμητες απορρίψεις αποτελούν 
ουσιαστική σπατάλη και μπορούν να 
επηρεάσουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστούν και να 
εφαρμοστούν σχέδια μείωσης των 
απορρίψεων αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη με ενθάρρυνση 
της μεγαλύτερης επιλεκτικότητας των 
εργαλείων αλιείας.

Or. fr

Τροπολογία 332
Κρίτων Αρσένης
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες απορρίψεις 
αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και 
επηρεάζουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστεί και να 
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες απορρίψεις 
αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και 
επηρεάζουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστεί και να 
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη. Πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για να διασφαλισθεί ότι τα 
ανεπιθύμητα αλιεύματα που 
εκφορτώνονται χρησιμοποιούνται και δεν 
απορρίπτονται περαιτέρω.

Or. en

Τροπολογία 333
Carmen Fraga Estévez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες απορρίψεις
αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και 
επηρεάζουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και, 
ει δυνατόν, την εξάλειψη των σημερινών 
υψηλών επιπέδων ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων και απορρίψεων. Πράγματι, τα 
ανεπιθύμητα αλιεύματα και οι 
ανεπιθύμητες απορρίψεις αποτελούν 
ουσιαστική σπατάλη και επηρεάζουν 
αρνητικά τη βιώσιμη εκμετάλλευση των 
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και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστεί και να 
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.

έμβιων υδάτινων πόρων και των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και 
την οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας. 
Πρέπει να θεσπιστεί προοδευτικά και να 
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η μείωση και, ενδεχομένως, η εξάλειψη των απορρίψεων και των ανεπιθύμητων αλιευμάτων 
μπορούν να καταστούν δυνατές μόνο κατά περίπτωση και έπειτα από την εξεύρεση λύσεων όσον 
αφορά τις αιτίες που τις προκαλούν, εξ ου και η υποχρέωση αυτή πρέπει να είναι σταδιακή, 
όπως ακριβώς και η υποχρέωση εκφόρτωσης.

Τροπολογία 334
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες απορρίψεις 
αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και 
επηρεάζουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστεί και να 
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την προσπάθεια εξάλειψης των σημερινών 
υψηλών επιπέδων ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων και απορρίψεων. Πράγματι, τα 
ανεπιθύμητα αλιεύματα και οι 
ανεπιθύμητες απορρίψεις αποτελούν 
ουσιαστική σπατάλη και επηρεάζουν 
αρνητικά τη βιώσιμη εκμετάλλευση των 
έμβιων υδάτινων πόρων και των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και 
την οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας, 
για εμπορικούς λόγους που χρήζουν 
επείγουσας μελέτης προκειμένου να 
εξαλειφθούν. Πρέπει να θεσπιστεί και να 
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 
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ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.

Or. pt

Τροπολογία 335
Guido Milana, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες απορρίψεις 
αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και 
επηρεάζουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστεί και να 
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη σταδιακή 
μείωση και εξάλειψη των σημερινών 
υψηλών επιπέδων ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων και απορρίψεων. Πράγματι, τα 
ανεπιθύμητα αλιεύματα και οι 
ανεπιθύμητες απορρίψεις αποτελούν 
ουσιαστική σπατάλη και επηρεάζουν 
αρνητικά τη βιώσιμη εκμετάλλευση των 
έμβιων υδάτινων πόρων και των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και 
την οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας. 
Πρέπει να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί 
σταδιακά η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων 
των αλιευμάτων των διαχειριζόμενων 
αποθεμάτων που αλιεύονται κατά τη 
διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων σε 
ενωσιακά ύδατα ή από ενωσιακά αλιευτικά 
σκάφη.

Or. it

Τροπολογία 336
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 

(18) Απαιτούνται λειτουργικά και 
ρεαλιστικά μέτρα για τη μείωση και την 
εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
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απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες 
απορρίψεις αποτελούν ουσιαστική 
σπατάλη και επηρεάζουν αρνητικά τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων και των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, καθώς και την 
οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας. 
Πρέπει να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί 
σταδιακά η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων 
των αλιευμάτων των διαχειριζόμενων 
αποθεμάτων που αλιεύονται κατά τη 
διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων σε 
ενωσιακά ύδατα ή από ενωσιακά αλιευτικά 
σκάφη.

επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Δυστυχώς, η προηγούμενη 
νομοθεσία υποχρέωνε συχνά τους αλιείς 
να απορρίπτουν πολύτιμους πόρους. Οι 
απορρίψεις αποτελούν ουσιαστική 
σπατάλη και επηρεάζουν αρνητικά τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων και των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, καθώς και την 
οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας. 
Πρέπει να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί 
σταδιακά για κάθε τύπο αλιείας 
ξεχωριστά η υποχρέωση εκφόρτωσης 
όλων των αλιευμάτων των διαχειριζόμενων 
αποθεμάτων που αλιεύονται κατά τη 
διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων σε 
ενωσιακά ύδατα ή από ενωσιακά αλιευτικά 
σκάφη.

Or. en

Τροπολογία 337
Luis Manuel Capoulas Santos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες απορρίψεις 
αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και 
επηρεάζουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστεί και να 
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και, 
όπου είναι δυνατόν, την εξάλειψη των 
σημερινών υψηλών επιπέδων 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες απορρίψεις 
αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και 
επηρεάζουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστεί και να 
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 
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ενωσιακά αλιευτικά σκάφη. ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.

Or. pt

Τροπολογία 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες 
απορρίψεις αποτελούν ουσιαστική 
σπατάλη και επηρεάζουν αρνητικά τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων και των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, καθώς και την 
οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας.
Πρέπει να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί 
σταδιακά η υποχρέωση εκφόρτωσης 
όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή 
από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση των 
σημερινών υψηλών επιπέδων 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων και απορρίψεων 
με αυξημένες και βελτιωμένες τεχνικές 
για την αποφυγή και την ελαχιστοποίηση 
των ανεπιθύμητων ειδών. Αυτές οι 
πρακτικές πρέπει να υποστηρίζονται από 
ρεαλιστικά κίνητρα σε όλα τα επίπεδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση των απορρίψεων δεν θα λύσει το πρόβλημα των απορρίψεων, που αποτελεί 
πολύπλευρο και εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα. Η εφαρμογή μέτρων αποφυγής και 
ελαχιστοποίησης που θα υποστηρίζονται από κίνητρα με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια θα 
αντιμετωπίσει τα ζητήματα με αποτελεσματικό τρόπο. Η χρησιμότητα της απαγόρευσης των 
απορρίψεων δεν πρέπει να εξεταστεί παρά μετά την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων, 
καθώς θα έχουν εξαλείψει ουσιαστικά όλες τις απορρίψεις.

Τροπολογία 339
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες 
απορρίψεις αποτελούν ουσιαστική 
σπατάλη και επηρεάζουν αρνητικά τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων και των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, καθώς και την 
οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας.
Πρέπει να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί 
σταδιακά η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων 
των αλιευμάτων των διαχειριζόμενων 
αποθεμάτων που αλιεύονται κατά τη 
διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων σε 
ενωσιακά ύδατα ή από ενωσιακά αλιευτικά 
σκάφη.

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη, με προοδευτικό τρόπο, των 
σημερινών υψηλών επιπέδων 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων, αναλύοντας κάθε τύπο 
αλιείας ξεχωριστά και έχοντας υπόψη 
τεχνικά, κανονιστικά και εμπορικά αίτια, 
με στόχο να μειωθούν οι 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στον 
αλιευτικό τομέα και να διασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα, 
αποφεύγοντας τη θέσπιση σκληρών 
μέτρων που θα μπορούσαν να 
αποσταθεροποιήσουν τον τομέα. Πρέπει 
να θεσπιστεί η υποχρέωση εκφόρτωσης 
όλων των αλιευμάτων των διαχειριζόμενων 
αποθεμάτων που αλιεύονται κατά τη 
διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων σε 
ενωσιακά ύδατα ή από ενωσιακά αλιευτικά 
σκάφη.

Or. es

Τροπολογία 340
Bastiaan Belder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες απορρίψεις 
αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και 
επηρεάζουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη, στο μέτρο του δυνατού, των 
σημερινών υψηλών επιπέδων 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων για την 
αποφυγή των απορρίψεων. Πράγματι, τα 
ανεπιθύμητα αλιεύματα και οι 
ανεπιθύμητες απορρίψεις αποτελούν 
ουσιαστική σπατάλη και επηρεάζουν 
αρνητικά τη βιώσιμη εκμετάλλευση των 
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καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστεί και να
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.

έμβιων υδάτινων πόρων και των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και 
την οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας. 
Πρέπει να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί 
σταδιακά για την αλιεία ενός μόνο είδους
η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων των διαχειριζόμενων 
αποθεμάτων που αλιεύονται κατά τη 
διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων σε 
ενωσιακά ύδατα ή από ενωσιακά αλιευτικά 
σκάφη. Για μικτούς τύπους αλιείας, όπου 
η εξάλειψη των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων και η εφαρμογή της 
υποχρέωσης εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων δεν είναι δυνατή, ο στόχος 
είναι η προοδευτική μείωση των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων.

Or. en

Τροπολογία 341
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες απορρίψεις 
αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και 
επηρεάζουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστεί και να
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες απορρίψεις 
αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και 
επηρεάζουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστεί και να 
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.
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ενωσιακά αλιευτικά σκάφη. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 
ανάπτυξη, την προώθηση και την 
ενθάρρυνση μέτρων και κινήτρων με 
στόχο την αποφυγή των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων εξαρχής.

Or. en

Τροπολογία 342
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες απορρίψεις 
αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και 
επηρεάζουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστεί και να 
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων, σε όσα θαλάσσια 
οικοσυστήματα είναι δυνατόν. Πράγματι, 
σε αρκετά υδάτινα περιβάλλοντα, τα 
ανεπιθύμητα αλιεύματα και οι 
ανεπιθύμητες απορρίψεις αποτελούν 
ουσιαστική σπατάλη και επηρεάζουν 
αρνητικά τη βιώσιμη εκμετάλλευση των 
έμβιων υδάτινων πόρων και των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και 
την οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας. 
Πρέπει να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί 
σταδιακά η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων 
των αλιευμάτων των διαχειριζόμενων 
αποθεμάτων που αλιεύονται κατά τη 
διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων σε 
ενωσιακά ύδατα ή από ενωσιακά αλιευτικά 
σκάφη. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου θα 
στηρίζεται σε τεκμηριωμένες 
επιστημονικές μελέτες, που θα λαμβάνουν 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιοχών 
της ευρωπαϊκής αλιευτικής 
δραστηριότητας και θα εξετάζουν τους 
λόγους που οδηγούν στις απορρίψεις, 
ώστε να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα 
αλιευτικά εργαλεία ανά περίπτωση.

Or. el



PE489.437v01-00 78/185 AM\901580EL.doc

EL

Τροπολογία 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών 
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες απορρίψεις 
αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και 
επηρεάζουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστεί και να 
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή 
από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων, έχοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες κάθε τύπου αλιείας και 
υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα για τη 
μείωσή τους στο πλαίσιο των σχεδίων 
διαχείρισης. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες απορρίψεις 
αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και 
επηρεάζουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
η ιδιαίτερη δυσκολία μείωσης των 
απορρίψεων στους μεικτούς τύπους 
αλιείας καθώς και στους τύπους αλιείας, 
η διαχείριση των οποίων δεν γίνεται με 
βάση το σύστημα TAC, όπως συμβαίνει 
στους μεσογειακούς τύπους αλιείας.

Or. es

Τροπολογία 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση και 
την εξάλειψη των σημερινών υψηλών
επιπέδων ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
απορρίψεων. Πράγματι, τα ανεπιθύμητα 

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση σε 
σημαντικό βαθμό των επιπέδων 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων και των 
απορρίψεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
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αλιεύματα και οι ανεπιθύμητες απορρίψεις 
αποτελούν ουσιαστική σπατάλη και 
επηρεάζουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστεί και να 
εφαρμοστεί σταδιακά η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.

ιδιαιτερότητες κάθε αλιεύματος, με βάση 
προηγούμενες μελέτες επιπτώσεων, οι 
οποίες αναλύουν τις αιτίες των 
απορρίψεων καθώς και τις 
κοινωνικοοικονομικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
προβλεπόμενων μέτρων. Πράγματι, τα 
ανεπιθύμητα αλιεύματα και οι 
ανεπιθύμητες απορρίψεις αποτελούν 
ουσιαστική σπατάλη και μπορούν να 
επηρεάσουν αρνητικά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα 
της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστούν και να 
εφαρμοστούν σχέδια μείωσης των 
απορρίψεων αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη με ενθάρρυνση 
της μεγαλύτερης επιλεκτικότητας των 
εργαλείων αλιείας.

Or. fr

Τροπολογία 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Προκειμένου να δοθούν κίνητρα για 
τη βελτίωση της επιλεκτικότητας της 
αλιείας, τα συνολικά επιτρεπόμενα 
αλιεύματα δεν πρέπει να αυξηθούν ώστε 
να περιλαμβάνουν ποσότητες που σε 
διαφορετική περίπτωση θα 
απορρίπτονταν.

Or. en
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Τροπολογία 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) Η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων 
των αλιευμάτων των διαχειριζόμενων 
αποθεμάτων θα πρέπει να εφαρμόζεται 
για κάθε τύπο αλιείας ξεχωριστά. Από τον 
παρόντα κανονισμό εξαιρούνται είδη με 
υψηλό ποσοστό επιβίωσης εφόσον 
απορριφθούν.

Or. en

Τροπολογία 347
Bastiaan Belder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η νομοθεσία που υποχρέωνε μέχρι 
πρότινος τους αλιείς που 
δραστηριοποιούνται σε μικτούς τύπους 
αλιείας να απορρίπτουν μέρος των 
αλιευμάτων πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να 
διενεργηθεί κατά προτεραιότητα έρευνα 
σχετικά με τα ποσοστά επιβίωσης των 
απορρίψεων. Πρωτοβουλίες για τη χρήση 
περισσότερο επιλεκτικών και καινοτόμων 
εργαλείων πρέπει να καταστούν δυνατές 
από νομοθετική και χρηματοδοτική 
άποψη.

Or. en

Τροπολογία 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Προκειμένου να δοθούν κίνητρα για 
τη βελτίωση της επιλεκτικότητας της 
αλιείας, τα συνολικά επιτρεπόμενα 
αλιεύματα δεν πρέπει να αυξηθούν ώστε 
να περιλαμβάνουν ποσότητες που σε 
διαφορετική περίπτωση θα 
απορρίπτονταν.

Or. en

Τροπολογία 349
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η εκφόρτωση ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα πλήρη οικονομικά 
πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Για 
την εκφόρτωση αλιευμάτων με μέγεθος 
μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος 
αναφοράς διατήρησης, ο προορισμός των 
αλιευμάτων πρέπει να είναι 
περιορισμένος και να εξαιρεί την πώληση 
για ανθρώπινη κατανάλωση.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 350
Alain Cadec
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η εκφόρτωση ανεπιθύμητων διαγράφεται
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αλιευμάτων δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα πλήρη οικονομικά 
πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Για 
την εκφόρτωση αλιευμάτων με μέγεθος 
μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος 
αναφοράς διατήρησης, ο προορισμός των 
αλιευμάτων πρέπει να είναι 
περιορισμένος και να εξαιρεί την πώληση 
για ανθρώπινη κατανάλωση.

Or. fr

Τροπολογία 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η εκφόρτωση ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα πλήρη οικονομικά 
πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Για 
την εκφόρτωση αλιευμάτων με μέγεθος 
μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος 
αναφοράς διατήρησης, ο προορισμός των 
αλιευμάτων πρέπει να είναι 
περιορισμένος και να εξαιρεί την πώληση 
για ανθρώπινη κατανάλωση.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 352
Lucas Hartong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η εκφόρτωση ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα πλήρη οικονομικά 
πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Για 
την εκφόρτωση αλιευμάτων με μέγεθος 

(19) Η εκφόρτωση ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα πλήρη οικονομικά 
πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα για την 
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μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος 
αναφοράς διατήρησης, ο προορισμός των 
αλιευμάτων πρέπει να είναι 
περιορισμένος και να εξαιρεί την πώληση 
για ανθρώπινη κατανάλωση.

επιχείρηση.

Or. nl

Τροπολογία 353
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η εκφόρτωση ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα πλήρη οικονομικά 
πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Για την 
εκφόρτωση αλιευμάτων με μέγεθος 
μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος 
αναφοράς διατήρησης, ο προορισμός των 
αλιευμάτων πρέπει να είναι περιορισμένος
και να εξαιρεί την πώληση για ανθρώπινη 
κατανάλωση.

(19) Η εκφόρτωση ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα πλήρη οικονομικά 
πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Για την 
εκφόρτωση αλιευμάτων με μέγεθος 
μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος 
αναφοράς διατήρησης, ο προορισμός των 
αλιευμάτων πρέπει να είναι ελεγχόμενος
και να εξαιρεί την πώληση για ανθρώπινη 
κατανάλωση.

Or. pt

Τροπολογία 354
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η εκφόρτωση ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα πλήρη οικονομικά 
πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Για την 
εκφόρτωση αλιευμάτων με μέγεθος 
μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος 
αναφοράς διατήρησης, ο προορισμός των 

(19) Η εκφόρτωση ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα πλήρη οικονομικά 
πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Για την 
εκφόρτωση αλιευμάτων με μέγεθος 
μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος 
αναφοράς διατήρησης, ο προορισμός των 
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αλιευμάτων πρέπει να είναι περιορισμένος 
και να εξαιρεί την πώληση για ανθρώπινη 
κατανάλωση.

αλιευμάτων πρέπει να είναι περιορισμένος 
και να εξαιρεί την πώληση για ανθρώπινη, 
και μη, κατανάλωση.

Or. it

Τροπολογία 355
Luis Manuel Capoulas Santos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η εκφόρτωση ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα πλήρη οικονομικά 
πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Για την 
εκφόρτωση αλιευμάτων με μέγεθος 
μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος 
αναφοράς διατήρησης, ο προορισμός των 
αλιευμάτων πρέπει να είναι περιορισμένος 
και να εξαιρεί την πώληση για ανθρώπινη 
κατανάλωση.

(19) Η εκφόρτωση ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα πλήρη οικονομικά 
πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Για την 
εκφόρτωση αλιευμάτων με μέγεθος 
μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος 
αναφοράς διατήρησης, ο προορισμός των 
αλιευμάτων πρέπει να είναι περιορισμένος 
στη δωρεάν διανομή των προϊόντων που 
εκφορτώνονται για κοινωφελείς ή 
φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για μη 
ανθρώπινη κατανάλωση. 

Or. pt

Τροπολογία 356
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Χάριν της διατήρησης των 
αποθεμάτων, πρέπει να εφαρμοστούν 
σαφείς αντικειμενικοί σκοποί αναφορικά 
με ορισμένα τεχνικά μέτρα.

(20) Χάριν της διατήρησης των 
αποθεμάτων, πρέπει να εφαρμοστούν 
σαφείς αντικειμενικοί σκοποί αναφορικά 
με ορισμένα τεχνικά μέτρα και να 
προσαρμοστούν οι κλίμακες 
διακυβέρνησης στις ανάγκες της 
διαχείρισης.
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Or. fr

Τροπολογία 357
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Χάριν της διατήρησης των 
αποθεμάτων, πρέπει να εφαρμοστούν 
σαφείς αντικειμενικοί σκοποί αναφορικά 
με ορισμένα τεχνικά μέτρα.

(20) Χάριν της διατήρησης των 
αποθεμάτων και της 
προσαρμοστικότητας στόλων και αλιείας, 
πρέπει να εφαρμοστούν σαφείς 
αντικειμενικοί σκοποί αναφορικά με 
ορισμένα τεχνικά μέτρα.

Or. pt

Τροπολογία 358
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Χάριν της διατήρησης των 
αποθεμάτων, πρέπει να εφαρμοστούν 
σαφείς αντικειμενικοί σκοποί αναφορικά 
με ορισμένα τεχνικά μέτρα.

(20) Χάριν της διατήρησης των 
αποθεμάτων, πρέπει να εφαρμοστούν 
σαφείς αντικειμενικοί σκοποί αναφορικά 
με ορισμένα τεχνικά μέτρα και τα επίπεδα 
διακυβέρνησης πρέπει να προσαρμοστούν 
στις ανάγκες της διαχείρισης.

Or. es

Τροπολογία 359
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία 
δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, 
πρέπει να οριστούν οι ρυθμοί 
εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση με τον 
καθορισμό ορίων αλιευμάτων ή/και 
αλιευτικής προσπάθειας.

(21) Όσον αφορά αποθέματα τα οποία 
υπόκεινται σε καθεστώς TAC και 
ποσοστώσεων ή προσπάθειας για τα 
οποία δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, 
πρέπει να οριστούν οι ρυθμοί 
εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση με τον 
καθορισμό ορίων αλιευμάτων ή/και 
αλιευτικής προσπάθειας, προτείνοντας 
ανά αλίευμα προοδευτικά σχέδια, τα 
οποία βασίζονται σε σαφή και κοινά 
επιστημονικά δεδομένα.

Or. fr

Τροπολογία 360
Carmen Fraga Estévez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία 
δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, 
πρέπει να οριστούν οι ρυθμοί 
εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση με τον 
καθορισμό ορίων αλιευμάτων ή/και 
αλιευτικής προσπάθειας.

(21) Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία 
δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, 
πρέπει να οριστούν οι ρυθμοί 
εκμετάλλευσης σε σχέση με τη μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση με τον καθορισμό ορίων 
αλιευμάτων ή/και αλιευτικής προσπάθειας.

Or. es

Τροπολογία 361
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21



AM\901580EL.doc 87/185 PE489.437v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία 
δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, 
πρέπει να οριστούν οι ρυθμοί 
εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση με τον 
καθορισμό ορίων αλιευμάτων ή/και 
αλιευτικής προσπάθειας.

(21) Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία 
δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, 
πρέπει να οριστούν οι ρυθμοί 
εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση με τον 
καθορισμό ορίων αλιευμάτων ή/και 
αλιευτικής προσπάθειας, όπου είναι 
αναγκαίο.

Or. pt

Τροπολογία 362
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία 
δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, 
πρέπει να οριστούν οι ρυθμοί 
εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση με τον 
καθορισμό ορίων αλιευμάτων ή/και 
αλιευτικής προσπάθειας.

(21) Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία 
δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, 
πρέπει να οριστούν οι ρυθμοί 
εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση, προτείνοντας 
για κάθε τύπο αλιείας προοδευτικά 
σενάρια επί τη βάσει σαφών και κοινών 
επιστημονικών στοιχείων.

Or. es

Τροπολογία 363
Luis Manuel Capoulas Santos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία 
δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, 
πρέπει να οριστούν οι ρυθμοί 

(21) Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία 
δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, 
πρέπει να οριστούν οι ρυθμοί 
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εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση με τον 
καθορισμό ορίων αλιευμάτων ή/και 
αλιευτικής προσπάθειας.

εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση με τον 
καθορισμό ορίων αλιευμάτων ή/και 
αλιευτικής προσπάθειας. Εάν δεν 
διατίθενται επαρκή δεδομένα, τα 
αλιεύματα πρέπει να υπόκεινται σε 
διαχείριση με χρήση προτύπων 
υποκατάστασης.

Or. pt

Τροπολογία 364
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία 
δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, 
πρέπει να οριστούν οι ρυθμοί 
εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση με τον 
καθορισμό ορίων αλιευμάτων ή/και 
αλιευτικής προσπάθειας.

(21) Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία 
δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, 
πρέπει να οριστούν οι ρυθμοί 
εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση με τον 
καθορισμό και την εφαρμογή κατάλληλων 
τεχνικών μέτρων διατήρησης.

Or. en

Τροπολογία 365
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία 
δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, 
πρέπει να οριστούν οι ρυθμοί 
εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση με τον 
καθορισμό ορίων αλιευμάτων ή/και 
αλιευτικής προσπάθειας.

(21) Όσον αφορά εμπορεύσιμα αποθέματα 
για τα οποία δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή 
σχέδια, πρέπει να οριστούν οι ρυθμοί 
εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση με την πρόταση 
προοδευτικών σχεδίων βασισμένων σε 
έγκυρα επιστημονικά στοιχεία.
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Or. el

Τροπολογία 366
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία 
δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, 
πρέπει να οριστούν οι ρυθμοί 
εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση με τον 
καθορισμό ορίων αλιευμάτων ή/και 
αλιευτικής προσπάθειας.

(21) Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία 
δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, 
πρέπει να οριστούν, όπου είναι δυνατόν, οι 
ρυθμοί εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν 
τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση με τον 
καθορισμό ορίων αλιευμάτων ή/και 
αλιευτικής προσπάθειας.

Or. en

Τροπολογία 367
Guido Milana, Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21α. Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει 
να διασφαλίζει ότι οι κοινοί στόχοι 
επιτυγχάνονται από όλους τους στόλους 
και σε όλες τις αλιευτικές 
δραστηριότητες της Ένωσης. Για την 
επίτευξη των στόχων της νέας 
νομοθεσίας, όταν οι συνθήκες 
προσαρμογής είναι ιδιαιτέρως δύσκολες, 
θα χρειαστεί να υπάρξουν μεταβατικές 
περίοδοι προσαρμογής, με στόχο την 
επίτευξη βιώσιμης αλιείας.

Or. it
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Τροπολογία 368
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21β. Η Ένωση πρέπει να εντείνει τις 
προσπάθειές της για αποτελεσματική 
εδραίωση μιας διεθνούς συνεργασίας και 
για την αποτελεσματική διαχείριση των 
αποθεμάτων στις θάλασσες των κρατών 
μελών της Ένωσης και τρίτων χωρών, 
προβλέποντας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 
τη δημιουργία μιας περιφερειακής 
οργάνωσης για τη διαχείριση της αλιείας 
σε τέτοιου είδους περιοχές.

Or. it

Τροπολογία 369
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ενόψει της επισφαλούς οικονομικής 
κατάστασης του τομέα της αλιείας και της 
εξάρτησης ορισμένων παράκτιων 
κοινοτήτων από τις αλιευτικές 
δραστηριότητες, είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί η σχετική σταθερότητα των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω της 
κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων 
μεταξύ των κρατών μελών, η οποία θα 
στηρίζεται σε ένα προβλέψιμο μερίδιο των 
αποθεμάτων για κάθε κράτος μέλος.

(22) Ενόψει της επισφαλούς οικονομικής 
κατάστασης του τομέα της αλιείας και της 
εξάρτησης ορισμένων παράκτιων 
κοινοτήτων από τις αλιευτικές 
δραστηριότητες, είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί η σχετική σταθερότητα των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω της 
κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων 
μεταξύ των κρατών μελών, η οποία θα 
στηρίζεται σε ένα προβλέψιμο μερίδιο των 
αποθεμάτων για κάθε κράτος μέλος. Αυτό 
σημαίνει επίσης ότι κάθε μείωση των 
αλιευτικών δυνατοτήτων θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σταδιακά προκειμένου 
αυτή να αποσβεστεί και να 
αντισταθμιστεί με την πάροδο του 
χρόνου.
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Τροπολογία 370
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ενόψει της επισφαλούς οικονομικής 
κατάστασης του τομέα της αλιείας και της 
εξάρτησης ορισμένων παράκτιων 
κοινοτήτων από τις αλιευτικές 
δραστηριότητες, είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί η σχετική σταθερότητα των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω της 
κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων 
μεταξύ των κρατών μελών, η οποία θα 
στηρίζεται σε ένα προβλέψιμο μερίδιο των 
αποθεμάτων για κάθε κράτος μέλος.

(22) Ενόψει της επισφαλούς οικονομικής 
κατάστασης ενός τμήματος του τομέα της 
αλιείας και της εξάρτησης ορισμένων 
παράκτιων κοινοτήτων από τις αλιευτικές 
δραστηριότητες, είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί η σχετική σταθερότητα των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω της 
κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων 
μεταξύ των κρατών μελών, η οποία θα 
στηρίζεται σε ένα προβλέψιμο μερίδιο των 
αποθεμάτων για κάθε κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 371
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ενόψει της επισφαλούς οικονομικής 
κατάστασης του τομέα της αλιείας και της 
εξάρτησης ορισμένων παράκτιων 
κοινοτήτων από τις αλιευτικές 
δραστηριότητες, είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί η σχετική σταθερότητα των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω της 
κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων 
μεταξύ των κρατών μελών, η οποία θα 
στηρίζεται σε ένα προβλέψιμο μερίδιο 
των αποθεμάτων για κάθε κράτος μέλος.

(22) Ενόψει της επισφαλούς οικονομικής 
κατάστασης του τομέα της αλιείας και της 
εξάρτησης ορισμένων παράκτιων 
κοινοτήτων από τις αλιευτικές 
δραστηριότητες, καθώς και του γεγονότος 
ότι η αρχή της σχετικής σταθερότητας 
έχει προκαλέσει μια αξιοσημείωτη 
ασυμφωνία ανάμεσα στις ποσοστώσεις 
που έχουν κατανεμηθεί στα κράτη μέλη 
και τις αναγκαιότητες και πραγματικές 
χρήσεις των στόλων τους και δεν 
προσαρμόζεται, στην πραγματικότητα, 
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στην κατανομή των αλιευτικών τύπων 
και, ως εκ τούτου, δεν διασφαλίζει ότι τα 
δικαιώματα αλιείας θα συνεχίσουν να 
ανήκουν στις παράκτιες κοινότητες στις 
οποίες αντιστοιχούν, είναι αναγκαίο να 
καταργηθεί η αρχή της σχετικής 
σταθερότητας, καθώς έχει χάσει το 
αρχικό της νόημα και δεν πρέπει να 
υπερισχύει των όσων ορίζονται στη 
Συνθήκη, προκειμένου να μην ζημιωθούν 
τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε 
διαφορετική μεταχείριση εξαιτίας της 
εφαρμογής της εν λόγω αρχής.

Or. es

Τροπολογία 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ενόψει της επισφαλούς οικονομικής 
κατάστασης του τομέα της αλιείας και της 
εξάρτησης ορισμένων παράκτιων 
κοινοτήτων από τις αλιευτικές 
δραστηριότητες, είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί η σχετική σταθερότητα των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω της 
κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων 
μεταξύ των κρατών μελών, η οποία θα 
στηρίζεται σε ένα προβλέψιμο μερίδιο των 
αποθεμάτων για κάθε κράτος μέλος.

(22) Ενόψει της επισφαλούς οικονομικής 
κατάστασης του τομέα της αλιείας και της 
εξάρτησης ορισμένων παράκτιων 
κοινοτήτων από τις αλιευτικές
δραστηριότητες, είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί η σχετική σταθερότητα των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω της 
κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων 
μεταξύ των κρατών μελών, η οποία θα 
στηρίζεται σε ένα προβλέψιμο μερίδιο των 
αποθεμάτων για κάθε κράτος μέλος, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συμμόρφωσή του 
προς τις διατάξεις της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 373
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ενόψει της επισφαλούς οικονομικής 
κατάστασης του τομέα της αλιείας και της 
εξάρτησης ορισμένων παράκτιων 
κοινοτήτων από τις αλιευτικές 
δραστηριότητες, είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί η σχετική σταθερότητα των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω της 
κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων 
μεταξύ των κρατών μελών, η οποία θα 
στηρίζεται σε ένα προβλέψιμο μερίδιο των 
αποθεμάτων για κάθε κράτος μέλος.

(22) Ενόψει της επισφαλούς οικονομικής 
κατάστασης του τομέα της αλιείας και της 
εξάρτησης ορισμένων παράκτιων 
κοινοτήτων από τις αλιευτικές 
δραστηριότητες, είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί η σχετική σταθερότητα των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω της 
κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων 
μεταξύ των κρατών μελών, η οποία θα 
στηρίζεται σε ένα προβλέψιμο μερίδιο των 
αποθεμάτων για κάθε κράτος μέλος και θα 
λαμβάνει υπόψη πιθανές 
κοινωνικο/οικονομικές συνέπειες.

Or. el

Τροπολογία 374
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Αυτή η σχετική σταθερότητα των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων, δεδομένης 
της προσωρινής βιολογικής κατάστασης 
των αποθεμάτων, πρέπει να διασφαλίζει τις 
ιδιαίτερες ανάγκες περιοχών όπου οι 
τοπικές κοινότητες εξαρτώνται ιδιαίτερα 
από την αλιεία και τις συναφείς 
δραστηριότητες, όπως αποφάσισε το 
Συμβούλιο στο ψήφισμα της 3ης 
Νοεμβρίου 1976 που αφορά ορισμένα 
εξωτερικά θέματα της δημιουργίας στην 
Κοινότητα αλιευτικής ζώνης 200 μιλίων με 
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1977 και ιδίως 
με το παράρτημα VII αυτού. Συνεπώς, η 
έννοια της σχετικής σταθερότητας που 
επιδιώκεται πρέπει να νοείται κατά τον 
τρόπο αυτό.

(23) Αυτή η σχετική σταθερότητα των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων, δεδομένης 
της προσωρινής βιολογικής κατάστασης 
των αποθεμάτων, πρέπει να διασφαλίζει τις 
ιδιαίτερες ανάγκες περιοχών όπου οι 
τοπικές κοινότητες εξαρτώνται ιδιαίτερα 
από την αλιεία και τις συναφείς 
δραστηριότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες,
όπως αποφάσισε το Συμβούλιο στο 
ψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1976 που 
αφορά ορισμένα εξωτερικά θέματα της 
δημιουργίας στην Κοινότητα αλιευτικής 
ζώνης 200 μιλίων με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 1977 και ιδίως με το 
παράρτημα VII αυτού. Συνεπώς, η έννοια 
της σχετικής σταθερότητας που 
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επιδιώκεται πρέπει να νοείται κατά τον 
τρόπο αυτό.

Or. pt

Τροπολογία 375
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να παρουσιάσουν στην Επιτροπή 
τεκμηριωμένα αιτήματα για τον ορισμό 
μέτρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής για μέτρα που τα κράτη μέλη 
θεωρούν απαραίτητα προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις όσον
αφορά τις ζώνες ειδικής προστασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ής 
Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών ειδικές ζώνες διατήρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, καθώς και 
θαλάσσιες προστατευμένες περιοχές 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής 
για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική).

(24) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να παρουσιάσουν στην Επιτροπή 
τεκμηριωμένα αιτήματα για τον ορισμό 
μέτρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής για μέτρα που τα κράτη μέλη 
θεωρούν απαραίτητα προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις όσον 
αφορά τις ζώνες ειδικής προστασίας, ιδίως 
τις βιογεωγραφικά ευαίσθητες περιοχές,
σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ής 
Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών ειδικές ζώνες διατήρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, καθώς και 
θαλάσσιες προστατευμένες περιοχές 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής 
για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική).

Or. pt

Τροπολογία 376
Ana Miranda
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να παρουσιάσουν στην Επιτροπή 
τεκμηριωμένα αιτήματα για τον ορισμό 
μέτρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής για μέτρα που τα κράτη μέλη 
θεωρούν απαραίτητα προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις όσον 
αφορά τις ζώνες ειδικής προστασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ής 
Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών26 ειδικές ζώνες διατήρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, καθώς και 
θαλάσσιες προστατευμένες περιοχές 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής 
για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική).

(24) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να παρουσιάσουν στην Επιτροπή 
τεκμηριωμένα αιτήματα για τον ορισμό 
μέτρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής για μέτρα που τα κράτη μέλη 
θεωρούν απαραίτητα προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις όσον 
αφορά τις ζώνες ειδικής προστασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ής 
Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών26 ειδικές ζώνες διατήρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, καθώς και 
θαλάσσιες προστατευμένες περιοχές 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής 
για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική). Σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα προταθεί η 
δημιουργία ενός «δικτύου θαλάσσιων 
καταφυγίων», το οποίο θα υιοθετηθεί 
λαμβάνοντας υπόψη την ένταση της 
αλιευτικής προσπάθειας και την 
τρωτότητα των υπό εξέταση ειδών, 
καθώς και τη συνοχή με τις διάφορες 
χρήσεις του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Or. es

Τροπολογία 377
Estelle Grelier
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση 
να εγκρίνει προσωρινά μέτρα στην 
περίπτωση σοβαρής απειλής, η οποία 
απαιτεί άμεση δράση, στη διατήρηση των 
έμβιων υδάτινων πόρων ή του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος, που προκύπτει από 
αλιευτικές δραστηριότητες.

(25) Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση 
να εγκρίνει, μετά από διαβούλευση με τα 
σχετικά γνωμοδοτικά συμβούλια και τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, προσωρινά 
μέτρα στην περίπτωση σοβαρής απειλής, η 
οποία απαιτεί άμεση δράση, στη 
διατήρηση των έμβιων υδάτινων πόρων ή 
του θαλάσσιου οικοσυστήματος, που 
προκύπτει από αλιευτικές δραστηριότητες.

Or. fr

Τροπολογία 378
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση 
να εγκρίνει προσωρινά μέτρα στην 
περίπτωση σοβαρής απειλής, η οποία 
απαιτεί άμεση δράση, στη διατήρηση των 
έμβιων υδάτινων πόρων ή του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος, που προκύπτει από 
αλιευτικές δραστηριότητες.

(25) Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση 
να εγκρίνει προσωρινά μέτρα που 
βασίζονται σε ορθή επιστημονική 
αιτιολόγηση και λαμβάνουν υπόψη την 
άποψη των ενδιαφερομένων, ιδίως των 
γνωμοδοτικών συμβουλίων, για λόγους 
κατεπείγουσας ανάγκης στην περίπτωση 
σοβαρής απειλής, η οποία απαιτεί άμεση 
δράση, στη διατήρηση των έμβιων 
υδάτινων πόρων ή του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος, που προκύπτει από 
αλιευτικές δραστηριότητες.

Or. pt

Τροπολογία 379
Ana Miranda
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση 
να εγκρίνει προσωρινά μέτρα στην 
περίπτωση σοβαρής απειλής, η οποία 
απαιτεί άμεση δράση, στη διατήρηση των 
έμβιων υδάτινων πόρων ή του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος, που προκύπτει από 
αλιευτικές δραστηριότητες.

(25) Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση 
να εγκρίνει προσωρινά μέτρα στην 
περίπτωση σοβαρής απειλής, η οποία 
απαιτεί άμεση δράση, στη διατήρηση των 
έμβιων υδάτινων πόρων ή του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος, που προκύπτει από
δραστηριότητες υπεραλίευσης, από τις 
επιπτώσεις συγκεκριμένων σχεδίων 
αστικής ανάπτυξης στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, από τις συνέπειες της 
ρύπανσης και από το κλίμα. Σε 
περίπτωση αναστολής ή εγκατάλειψης 
της αλιευτικής δραστηριότητας που θα 
οφείλεται σε οποιοδήποτε από τα 
προσωρινά αυτά μέτρα, θα πρέπει να 
προβλεφθούν, ως μέτρο προτεραιότητας, 
κοινωνικά σχέδια που θα αποζημιώνουν 
τις επιχειρήσεις και θα τους παρέχουν 
κίνητρα να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητές τους σε όλο το φάσμα 
της παραγωγικής διαδικασίας του 
αλιευτικού τομέα.

Or. es

Τροπολογία 380
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση 
να εγκρίνει προσωρινά μέτρα στην 
περίπτωση σοβαρής απειλής, η οποία 
απαιτεί άμεση δράση, στη διατήρηση των 
έμβιων υδάτινων πόρων ή του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος, που προκύπτει από 
αλιευτικές δραστηριότητες.

(25) Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση 
να εγκρίνει προσωρινά μέτρα στην 
περίπτωση σοβαρής απειλής, η οποία 
απαιτεί άμεση δράση, στη διατήρηση των 
έμβιων υδάτινων πόρων ή του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος, που προκύπτει από 
αλιευτικές δραστηριότητες. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να οριστούν εντός 
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συγκεκριμένης προθεσμίας και να 
ισχύουν για ορισμένη χρονική περίοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τροπολογία 381
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25a) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να εγκρίνουν προσωρινά μέτρα σε 
περίπτωση σοβαρής απειλής, η οποία 
απαιτεί άμεση δράση, για τη διατήρηση 
των έμβιων υδάτινων πόρων ή του 
οικοσυστήματος, που προκύπτει από 
αλιευτικές δραστηριότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη βρίσκονται εγγύτερα στην εν λόγω αλιεία και συνεπώς έχουν μεγαλύτερη 
δυνατότητα ταχείας αντίδρασης. Ως εκ τούτου, κινήσεις προς την κατεύθυνση της 
αποκέντρωσης θα παράσχουν εξουσιοδότηση στα κράτη μέλη, σε περίπτωση που απαιτείται 
άμεση δράση.

Τροπολογία 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να εγκρίνουν μέτρα διατήρησης και 
τεχνικά μέτρα για την υλοποίηση της 

(26) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να εγκρίνουν μέτρα διατήρησης και 
τεχνικά μέτρα για την υλοποίηση της 
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κοινής αλιευτικής πολιτικής προκειμένου η 
πολιτική να αντιμετωπίσει καλύτερα τις 
πραγματικότητες και ιδιαιτερότητες των 
επιμέρους τύπων αλιείας και να βελτιωθεί 
η συμμόρφωση με την εν λόγω πολιτική.

κοινής αλιευτικής πολιτικής προκειμένου η 
πολιτική να αντιμετωπίσει καλύτερα τις 
πραγματικότητες και ιδιαιτερότητες των 
διάφορων θαλάσσιων λεκανών και των 
επιμέρους τύπων αλιείας και να βελτιωθεί 
η συμμόρφωση με την εν λόγω πολιτική.

Or. fr

Τροπολογία 383
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να εγκρίνουν μέτρα διατήρησης και 
τεχνικά μέτρα για την υλοποίηση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής προκειμένου η 
πολιτική να αντιμετωπίσει καλύτερα τις 
πραγματικότητες και ιδιαιτερότητες των 
επιμέρους τύπων αλιείας και να βελτιωθεί 
η συμμόρφωση με την εν λόγω πολιτική.

(26) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να εγκρίνουν μέτρα διατήρησης και 
τεχνικά μέτρα για την υλοποίηση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής και με 
διαβούλευση με τους φορείς του τομέα 
της αλιείας και με τους επιστήμονες, 
προκειμένου η πολιτική να αντιμετωπίσει 
καλύτερα τις πραγματικότητες και 
ιδιαιτερότητες των επιμέρους τύπων 
αλιείας και να βελτιωθεί η συμμόρφωση με 
την εν λόγω πολιτική.

Or. fr

Τροπολογία 384
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να εγκρίνουν μέτρα διατήρησης και 
τεχνικά μέτρα για την υλοποίηση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής προκειμένου η 
πολιτική να αντιμετωπίσει καλύτερα τις 

(26) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να εγκρίνουν μέτρα διατήρησης και 
τεχνικά μέτρα για την υλοποίηση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής προκειμένου η
πολιτική να αντιμετωπίσει καλύτερα τις 
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πραγματικότητες και ιδιαιτερότητες των 
επιμέρους τύπων αλιείας και να βελτιωθεί 
η συμμόρφωση με την εν λόγω πολιτική.

πραγματικότητες και ιδιαιτερότητες των 
επιμέρους τύπων αλιείας και να βελτιωθεί 
η συμμόρφωση με την εν λόγω πολιτική, 
λειτουργώντας βάσει της αρχής της 
τοπικής διαχείρισης.

Or. pt

Τροπολογία 385
Carmen Fraga Estévez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να εγκρίνουν μέτρα διατήρησης και 
τεχνικά μέτρα για την υλοποίηση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής προκειμένου 
η πολιτική να αντιμετωπίσει καλύτερα τις 
πραγματικότητες και ιδιαιτερότητες των 
επιμέρους τύπων αλιείας και να βελτιωθεί 
η συμμόρφωση με την εν λόγω πολιτική.

(26) Η διαχείριση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής μπορεί να παρουσιάσει υψηλό 
βαθμό αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο 
της περιφερειοποίησης και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να σημαίνει την 
επανεθνικοποίηση της εν λόγω πολιτικής. 
Προς τον σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο του 
άρθρου 19 παράγραφος 3 της απόφασης 
2009/937/ΕΕ του Συμβουλίου, με την 
οποία εγκρίνεται ο εσωτερικός του 
κανονισμός, συγκροτούνται οι 
περιφερειακές ομάδες εργασίας για την 
αλιεία οι οποίες, βάσει των εκθέσεων των 
γνωμοδοτικών συμβουλίων, θα 
πραγματοποιούν τη διαχείριση της 
αλιείας ανά συγκεκριμένες περιοχές και 
μέσω της ενισχυμένης παρέμβασης των 
κρατών μελών που εμπλέκονται στους 
τύπους αλιείας κάθε αλιευτικής ζώνης ή 
αποθέματος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της αιτιολογικής σκέψης στη δημιουργία ενός νέου κεφαλαίου στον Τίτλο ΙΙΙ, 
στόχος του οποίου είναι η προσαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής σε μια πραγματική 
περιφερειοποίηση.
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Τροπολογία 386
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να εγκρίνουν μέτρα διατήρησης και 
τεχνικά μέτρα για την υλοποίηση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής προκειμένου η 
πολιτική να αντιμετωπίσει καλύτερα τις 
πραγματικότητες και ιδιαιτερότητες των 
επιμέρους τύπων αλιείας και να βελτιωθεί 
η συμμόρφωση με την εν λόγω πολιτική.

(26) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να εγκρίνουν, σε στενή συνεργασία 
με τα γνωμοδοτικά συμβούλια, μέτρα 
διατήρησης και τεχνικά μέτρα για την 
υλοποίηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
προκειμένου η πολιτική να αντιμετωπίσει 
καλύτερα τις πραγματικότητες και 
ιδιαιτερότητες των επιμέρους τύπων 
αλιείας και να βελτιωθεί η συμμόρφωση με 
την εν λόγω πολιτική.

Or. fr

Τροπολογία 387
Bastiaan Belder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να εγκρίνουν μέτρα διατήρησης και 
τεχνικά μέτρα για την υλοποίηση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής προκειμένου η 
πολιτική να αντιμετωπίσει καλύτερα τις 
πραγματικότητες και ιδιαιτερότητες των 
επιμέρους τύπων αλιείας και να βελτιωθεί 
η συμμόρφωση με την εν λόγω πολιτική.

(26) Τα κράτη μέλη, εφόσον λάβουν 
δεόντως υπόψη τις απόψεις των 
σχετικών γνωμοδοτικών συμβουλίων και 
των εμπλεκομένων, πρέπει να είναι σε 
θέση να εγκρίνουν μέτρα διατήρησης και 
τεχνικά μέτρα για την υλοποίηση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής προκειμένου η 
πολιτική να αντιμετωπίσει καλύτερα τις 
πραγματικότητες και ιδιαιτερότητες των 
επιμέρους τύπων αλιείας και να βελτιωθεί 
η συμμόρφωση με την εν λόγω πολιτική.

Or. en
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Τροπολογία 388
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να εγκρίνουν μέτρα διατήρησης και 
τεχνικά μέτρα για την υλοποίηση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής προκειμένου η 
πολιτική να αντιμετωπίσει καλύτερα τις 
πραγματικότητες και ιδιαιτερότητες των 
επιμέρους τύπων αλιείας και να βελτιωθεί 
η συμμόρφωση με την εν λόγω πολιτική.

(26) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι
αρμόδια για την έγκριση μέτρων
διατήρησης και τεχνικών μέτρων για την 
υλοποίηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
προκειμένου η πολιτική να αντιμετωπίσει 
καλύτερα τις πραγματικότητες και 
ιδιαιτερότητες των επιμέρους τύπων 
αλιείας και να βελτιωθεί η συμμόρφωση με 
την εν λόγω πολιτική.

Or. en

Τροπολογία 389
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να συνεργάζονται μεταξύ 
τους σε περιφερειακή βάση.

Or. en

Τροπολογία 390
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Η απάντηση από την άποψη της 
περιφερειοποίησης έγκειται στη χρηστή 
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διακυβέρνηση και την προσαρμογή των
κανόνων στα ειδικά χαρακτηριστικά 
κάθε αλιευτικής και θαλάσσιας περιοχής, 
ενώ πρέπει επίσης να ανατεθούν 
διευρυμένες αρμοδιότητες στα κράτη 
μέλη στον τομέα της περιφερειοποίησης 
της αλιείας, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που θα καταστήσουν 
δυνατή τη συμμετοχή του κλάδου και τη 
δημιουργία συνεργειών· οι στόχοι της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής μπορούν να 
επιτευχθούν σε ευρύτερο βαθμό μόνο με 
τη μεγαλύτερη συμμετοχή του κλάδου και 
των εμπλεκομένων στην κατάρτιση των 
μέτρων.

Or. pt

Τροπολογία 391
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Στη θαλάσσια ζώνη των 12 ναυτικών 
μιλίων, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα 
διατήρησης και διαχείρισης, τα οποία να 
εφαρμόζονται σε όλα τα ενωσιακά 
αλιευτικά σκάφη, υπό τον όρο ότι τα μέτρα 
αυτά, στην περίπτωση που εφαρμόζονται
σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη άλλων 
κρατών μελών, δεν εισάγουν διακρίσεις
και τίθενται σε εφαρμογή μετά από 
προηγούμενη διαβούλευση των υπόλοιπων 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών, και υπό 
τον όρο ότι η Ένωση δεν έχει λάβει ειδικά 
μέτρα διατήρησης και διαχείρισης στη 
συγκεκριμένη ζώνη των 12 ναυτικών 
μιλίων.

(27) Στη θαλάσσια ζώνη των 12 ναυτικών 
μιλίων και σε παρακείμενες περιοχές, 
σύμφωνα με την επέκταση της 
υφαλοκρηπίδας, πρέπει να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα 
διατήρησης και διαχείρισης, τα οποία να 
εφαρμόζονται σε όλα τα ενωσιακά 
αλιευτικά σκάφη, υπό τον όρο ότι τα μέτρα 
αυτά τίθενται σε εφαρμογή μετά από 
προηγούμενη διαβούλευση των υπόλοιπων 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών, και υπό 
τον όρο ότι η Ένωση δεν έχει λάβει ειδικά 
μέτρα διατήρησης και διαχείρισης στη 
συγκεκριμένη ζώνη.

Or. pt
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Τροπολογία 392
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Η μεταφορά σκαφών μεταξύ 
διαφορετικών γεωγραφικών θαλάσσιων 
περιοχών δεν πρέπει να επιτρέπεται χωρίς 
εγγύηση ότι η βιωσιμότητα της αλιείας 
και των τοπικών κοινοτήτων δεν θα τεθεί 
σε κίνδυνο από την αύξηση της 
αλιευτικής προσπάθειας που προκύπτει 
από την αύξηση του αριθμού των ενεργών 
σκαφών σε μια δεδομένη περιοχή.

Or. pt

Τροπολογία 393
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Όσον αφορά τις ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιφέρειες των 
Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων 
Νήσων, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν ειδικά μέτρα 
διατήρησης και διαχείρισης στη ζώνη 
των 200 ναυτικών μιλίων που αντιστοιχεί 
στην αποκλειστική οικονομική ζώνη 
τους, τα οποία να εφαρμόζονται σε όλα τα 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, υπό τον όρο 
ότι τα μέτρα αυτά τίθενται σε εφαρμογή 
μετά από προηγούμενη διαβούλευση των 
υπόλοιπων ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών, και υπό τον όρο ότι η Ένωση δεν 
έχει λάβει ειδικά μέτρα διατήρησης και 
διαχείρισης στη συγκεκριμένη ζώνη.

Or. pt
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Τροπολογία 394
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να 
εγκρίνουν μέτρα διατήρησης και 
διαχείρισης για αποθέματα σε ενωσιακά 
ύδατα τα οποία να εφαρμόζονται 
αποκλειστικά και μόνο σε ενωσιακά 
αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία 
τους.

(28) Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να 
εγκρίνουν, μετά από διαβούλευση με τους 
επαγγελματικούς και επιστημονικούς 
φορείς, μέτρα διατήρησης και διαχείρισης 
για αποθέματα σε ενωσιακά ύδατα τα 
οποία να εφαρμόζονται αποκλειστικά και 
μόνο σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία τους. Εφόσον πρέπει, 
τα λοιπά κράτη μέλη που ενδιαφέρονται 
για το αλίευμα συνεργάζονται.

Or. fr

Τροπολογία 395
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα 
τα σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και 
για όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. 
τίθενται σε εφαρμογή μετά από 
προηγούμενη διαβούλευση των 
υπόλοιπων ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών, και υπό τον όρο ότι η Ένωση δεν 
έχει λάβει ειδικά μέτρα διατήρησης και 
διαχείρισης σε αυτήν τη ζώνη των 12 

διαγράφεται
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ναυτικών μιλίων. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να εξαιρούν από τις μεταβιβάσιμες 
αλιευτικές παραχωρήσεις σκάφη μήκους 
έως 12 μέτρα εκτός των σκαφών που 
χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία. Ένα 
τέτοιο σύστημα πρέπει να συμβάλλει σε 
μειώσεις του στόλου με κίνητρα από τον 
ίδιο τον κλάδο και στη βελτίωση της 
οικονομικής απόδοσης, με παράλληλη 
δημιουργία νομικά ασφαλών και 
αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο 
στο μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. fr

Τροπολογία 396
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα 
τα σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και 
για όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. 
τίθενται σε εφαρμογή μετά από 
προηγούμενη διαβούλευση των 
υπόλοιπων ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών, και υπό τον όρο ότι η Ένωση δεν 
έχει λάβει ειδικά μέτρα διατήρησης και 

διαγράφεται
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διαχείρισης σε αυτήν τη ζώνη των 12 
ναυτικών μιλίων. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να εξαιρούν από τις μεταβιβάσιμες 
αλιευτικές παραχωρήσεις σκάφη μήκους 
έως 12 μέτρα εκτός των σκαφών που 
χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία. Ένα 
τέτοιο σύστημα πρέπει να συμβάλλει σε 
μειώσεις του στόλου με κίνητρα από τον 
ίδιο τον κλάδο και στη βελτίωση της 
οικονομικής απόδοσης, με παράλληλη 
δημιουργία νομικά ασφαλών και 
αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο
στο μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. fr

Τροπολογία 397
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα 
τα σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και 
για όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. 
τίθενται σε εφαρμογή μετά από 
προηγούμενη διαβούλευση των 
υπόλοιπων ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών, και υπό τον όρο ότι η Ένωση δεν 

διαγράφεται
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έχει λάβει ειδικά μέτρα διατήρησης και 
διαχείρισης σε αυτήν τη ζώνη των 12 
ναυτικών μιλίων. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να εξαιρούν από τις μεταβιβάσιμες 
αλιευτικές παραχωρήσεις σκάφη μήκους 
έως 12 μέτρα εκτός των σκαφών που 
χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία. Ένα 
τέτοιο σύστημα πρέπει να συμβάλλει σε 
μειώσεις του στόλου με κίνητρα από τον 
ίδιο τον κλάδο και στη βελτίωση της 
οικονομικής απόδοσης, με παράλληλη 
δημιουργία νομικά ασφαλών και 
αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο 
στο μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. it

Τροπολογία 398
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα 
τα σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και 
για όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 

διαγράφεται
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σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο 
στο μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. es

Τροπολογία 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα 
τα σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και 
για όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. 
τίθενται σε εφαρμογή μετά από 
προηγούμενη διαβούλευση των 
υπόλοιπων ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών, και υπό τον όρο ότι η Ένωση δεν 
έχει λάβει ειδικά μέτρα διατήρησης και 
διαχείρισης σε αυτήν τη ζώνη των 12 
ναυτικών μιλίων. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να εξαιρούν από τις μεταβιβάσιμες 
αλιευτικές παραχωρήσεις σκάφη μήκους 

διαγράφεται
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έως 12 μέτρα εκτός των σκαφών που 
χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία. Ένα 
τέτοιο σύστημα πρέπει να συμβάλλει σε 
μειώσεις του στόλου με κίνητρα από τον 
ίδιο τον κλάδο και στη βελτίωση της 
οικονομικής απόδοσης, με παράλληλη 
δημιουργία νομικά ασφαλών και 
αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο 
στο μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. fr

Τροπολογία 400
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα 
τα σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και 
για όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. 
τίθενται σε εφαρμογή μετά από 
προηγούμενη διαβούλευση των 
υπόλοιπων ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών, και υπό τον όρο ότι η Ένωση δεν 
έχει λάβει ειδικά μέτρα διατήρησης και 
διαχείρισης σε αυτήν τη ζώνη των 12 
ναυτικών μιλίων. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να εξαιρούν από τις μεταβιβάσιμες 

διαγράφεται



AM\901580EL.doc 111/185 PE489.437v01-00

EL

αλιευτικές παραχωρήσεις σκάφη μήκους 
έως 12 μέτρα εκτός των σκαφών που 
χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία. Ένα 
τέτοιο σύστημα πρέπει να συμβάλλει σε 
μειώσεις του στόλου με κίνητρα από τον 
ίδιο τον κλάδο και στη βελτίωση της 
οικονομικής απόδοσης, με παράλληλη 
δημιουργία νομικά ασφαλών και 
αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο 
στο μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. pt

Τροπολογία 401
Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα 
τα σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και 
για όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 

διαγράφεται
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βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο 
στο μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα 
σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και για 
όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα
εθελοντικό σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων για την 
πλειονότητα των διαχειριζόμενων 
αποθεμάτων στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής για όλα τα σκάφη 
μήκους 12 μέτρων και άνω και για όλα τα 
υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
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της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 403
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα 
σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και για 
όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 

(29) Ένα σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων για την 
πλειονότητα των διαχειριζόμενων 
αποθεμάτων στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής προκαλεί ανησυχίες 
σχετικά με τη συγκέντρωσή τους και τη 
δημιουργία μονοπωλίων. Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε εθελοντική βάση από τα 
κράτη μέλη, τηρώντας τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας,
για όλα τα σκάφη μήκους 12 μέτρων και 
άνω και για όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά 
σκάφη που φέρουν συρόμενα αλιευτικά 
εργαλεία. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξαιρούν από τις μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις σκάφη μήκους έως 12 
μέτρα εκτός των σκαφών που 
χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία. Ένα 
τέτοιο σύστημα πρέπει να συμβάλλει σε 
μειώσεις του στόλου με κίνητρα από τον 
ίδιο τον κλάδο και στη βελτίωση της 
οικονομικής απόδοσης, με παράλληλη 
δημιουργία νομικά ασφαλών και 
αποκλειστικών μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους. 
Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι της 
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μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με
καθορισμένους κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 404
Carmen Fraga Estévez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα 
σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και για 
όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα 
σκάφη μήκους 15 μέτρων και άνω και για 
όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 15 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία και που πραγματοποιούν 
αλιευτικά ταξίδια διάρκειας μικρότερης 
των 24 ωρών. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
να συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
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καθορισμένους κανόνες. δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι στόλοι μικρής κλίμακας δεν μπορούν να οριστούν με μήκος 
μικρότερο των 12 μέτρων, εξαιτίας γεωγραφικών και κλιματολογικών συνθηκών.

Τροπολογία 405
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα 
σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και για 
όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. 
τίθενται σε εφαρμογή μετά από 
προηγούμενη διαβούλευση των υπόλοιπων 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών, και υπό 
τον όρο ότι η Ένωση δεν έχει λάβει ειδικά 
μέτρα διατήρησης και διαχείρισης σε αυτήν 
τη ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 

(29) Θα εφαρμοστεί το αργότερο έως την 
31η Δεκεμβρίου 2013 ένα εθελοντικό
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για τα αποθέματα των 
οποίων η διαχείριση γίνεται μέσω
συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων 
και ποσοστώσεων στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής για τα σκάφη μήκους 
12 μέτρων και άνω και για όλα τα 
υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν στις
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα που 
χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία. Ένα 
τέτοιο σύστημα πρέπει να συμβάλλει σε 
μειώσεις του στόλου με κίνητρα από τον 
ίδιο τον κλάδο, όταν υπάρχει 
αναντιστοιχία μεταξύ της αλιευτικής 
ικανότητας του στόλου και των 
διαθέσιμων πόρων, και στη βελτίωση της 
οικονομικής απόδοσης, με παράλληλη 
δημιουργία νομικά ασφαλών και 
αποκλειστικών μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους. 
Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι της 
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μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. pt

Τροπολογία 406
Luis Manuel Capoulas Santos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα 
σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και για 
όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. 
τίθενται σε εφαρμογή μετά από 
προηγούμενη διαβούλευση των υπόλοιπων 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών, και υπό 
τον όρο ότι η Ένωση δεν έχει λάβει ειδικά 
μέτρα διατήρησης και διαχείρισης σε αυτήν 
τη ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 

(29) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν ένα σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων για την 
πλειονότητα των διαχειριζόμενων 
αποθεμάτων στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής. Ένα τέτοιο σύστημα 
πρέπει να συμβάλλει σε μείωση του 
στόλου με κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο 
και στη βελτίωση της οικονομικής 
απόδοσης. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί 
πόροι της θάλασσας αποτελούν κοινό 
αγαθό, οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις πρέπει να θεσπίζουν 
δικαιώματα μόνο στο μέρος εκείνο των 
ετήσιων αλιευτικών δυνατοτήτων ενός 
κράτους μέλους που μπορεί να ανακληθεί 
σύμφωνα με καθορισμένους κανόνες.
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μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. pt

Τροπολογία 407
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα 
σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και για 
όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 

(29) Το αργότερο εντός ενός έτους από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να εφαρμοστεί ένα 
σύστημα αλιευτικών παραχωρήσεων για 
την πλειονότητα των διαχειριζόμενων 
αποθεμάτων στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής από τα κράτη μέλη 
σε εθελοντική βάση, το οποίο θα 
αντανακλά τις υφιστάμενες ρυθμίσεις. 
Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να συμβάλλει 
στη δημιουργία νομικά ασφαλών και 
αποκλειστικών αλιευτικών παραχωρήσεων 
των ετήσιων αλιευτικών δυνατοτήτων ενός 
κράτους μέλους. Δεδομένου ότι οι 
βιολογικοί πόροι της θάλασσας αποτελούν 
κοινό αγαθό, οι αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.
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δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 408
Pat the Cope Gallagher

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα 
σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και για 
όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

(29) Μπορεί να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα 
σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και για 
όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική εισαγωγή μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων θα οδηγήσει σύντομα σε 
συγχώνευση των ποσοστώσεων που θα περάσουν στον έλεγχο ενός σχετικά μικρού αριθμού 
εμπορικών οντοτήτων και αυτή θα οδηγήσει με τη σειρά της στον αφανισμό των παράκτιων 
αλιευτικών κοινοτήτων. Η εξέλιξη αυτή θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις 
παραδοσιακές αλιευτικές κοινότητες σε ολόκληρη την ΕΕ και δεν θα πρέπει να υποστηριχτεί.

Τροπολογία 409
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα 
σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και για 
όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

(29) Μπορεί να εφαρμοστεί οικειοθελώς
ένα σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα 
σκάφη μήκους 15 μέτρων και άνω και για 
όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 15 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.
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Or. es

Τροπολογία 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα 
τα σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και 
για όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο 
στο μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

(29) Η πρόσβαση στην αλιεία πρέπει να 
βασίζεται σε περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά κριτήρια ως μέσο για την 
προώθηση της υπεύθυνης αλιείας, η 
οποία θα εξασφαλίσει την ενθάρρυνση 
των φορέων εκείνων που αλιεύουν με τον 
λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον 
τρόπο και παρέχουν τα μέγιστα δυνατά 
οφέλη για την κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 411
Ian Hudghton
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα 
τα σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και 
για όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο 
στο μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

(29) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι 
αρμόδια για την ανάπτυξη των δικών 
τους συστημάτων κατανομής των
αλιευτικών δυνατοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 412
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα 
σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και για 
όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. 
τίθενται σε εφαρμογή μετά από 
προηγούμενη διαβούλευση των υπόλοιπων 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών, και υπό 
τον όρο ότι η Ένωση δεν έχει λάβει ειδικά 
μέτρα διατήρησης και διαχείρισης σε 
αυτήν τη ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

(29) Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα, 
εάν το επιθυμούν, να εφαρμόσουν ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα 
σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και για 
όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. 
τίθενται σε εφαρμογή μετά από 
προηγούμενη διαβούλευση των υπόλοιπων 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών, και υπό 
τον όρο ότι η Ένωση δεν έχει λάβει ειδικά 
μέτρα διατήρησης και διαχείρισης σε 
αυτήν τη ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. el

Τροπολογία 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα 
σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και για 
όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί, το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για τους 
στόλους ανοικτής θάλασσας και τους 
υπερπόντιους στόλους. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 15 μέτρα ή σκάφη που
πραγματοποιούν ημερήσια αλιευτικά 
ταξίδια. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. es

Τροπολογία 414
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
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παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα 
σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω και για 
όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. 
τίθενται σε εφαρμογή μετά από 
προηγούμενη διαβούλευση των υπόλοιπων 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών, και υπό 
τον όρο ότι η Ένωση δεν έχει λάβει ειδικά 
μέτρα διατήρησης και διαχείρισης σε αυτήν 
τη ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, το οποίο 
θα εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση σε 
κάθε κράτος μέλος, για όλα τα σκάφη 
μήκους 12 μέτρων και άνω και για όλα τα 
υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 12 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε μειώσεις του στόλου με 
κίνητρα από τον ίδιο τον κλάδο και στη 
βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, με 
παράλληλη δημιουργία νομικά ασφαλών 
και αποκλειστικών μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων ενός κράτους 
μέλους. Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι 
της θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. pt

Τροπολογία 415
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29a) Εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει να 
προβεί σε αξιολόγηση του στόλου, ώστε 
να λάβει αξιόπιστα αποτελέσματα 



AM\901580EL.doc 125/185 PE489.437v01-00

EL

σχετικά με την ακριβή κατάσταση της 
πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας 
στην ΕΕ, και ως εκ τούτου να μπορέσει 
να προτείνει τα κατάλληλα και 
στοχευμένα μέσα για τη μείωσή της.

Or. en

Τροπολογία 416
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να είναι ένα 
ενδεδειγμένο εργαλείο για την 
προσαρμογή του στόλου και των 
δραστηριοτήτων στους υπάρχοντες 
πόρους για τα σκάφη που φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία, η 
προσαρμογή αυτή δεν θα εφαρμοστεί 
στην παράκτια αλιεία ή την αλιεία μικρής 
κλίμακας, εφόσον η τελευταία γίνεται 
κατανοητή ως σκάφη μήκους έως 15 
μέτρα, με αλιεία που παρουσιάζει 
φρεσκάδα προϊόντος και σέβεται το 
περιβάλλον και την παράδοση, έχει τις 
ρίζες της και εξαρτάται 
κοινωνικοοικονομικά από τον τοπικό 
περίγυρο, παρουσιάζει οικογενειακή 
συμμετοχή τόσο στην ιδιοκτησία όσο και 
στη δραστηριότητα και χρησιμοποιεί 
μεθόδους που σέβονται το περιβάλλον.

Or. es

Τροπολογία 417
Alain Cadec
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει 
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 418
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει 
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 419
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει 
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει 
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 421
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει διαγράφεται
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να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 422
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει 
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν σε δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει 
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 

διαγράφεται
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ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Or. fr

Τροπολογία 424
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει 
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 425
Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει 
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 426
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει 
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις μπορεί 
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες και 
να βασίζονται σε δίκαια, αντικειμενικά 
και διαφανή κριτήρια, δίνοντας 
προτεραιότητα πρόσβασης σε όσους 
αλιεύουν με κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής Τα κράτη 
μέλη, τηρώντας την αρχή της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
πρέπει να εξουσιοδοτηθούν ώστε να 
κάνουν χρήση των καταλληλότερων 
μέτρων για τη μείωση της πλεονάζουσας 
αλιευτικής ικανότητας, όπου είναι 
αναγκαίο, σύμφωνα με τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των διαφόρων 
αλιευτικών στόλων, καθώς και των 
θαλάσσιων λεκανών.

Or. en

Τροπολογία 427
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει 
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει 
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο, επιδιώκοντας τη 
δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών, 
ούτως ώστε οι αλιείς που εγκαταλείπουν 
τον κλάδο να μην πρέπει να στηριχτούν σε
δημόσια οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Or. pt

Τροπολογία 428
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει 
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει 
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο.

Or. en

Τροπολογία 429
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

(30) Είναι στην ευχέρεια του κάθε 
κράτους-μέλους να υιοθετήσει 
μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις με σκοπό την 
αποκέντρωση της διαχείρισης των 
αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Or. el

Τροπολογία 430
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει 
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες με 
σκοπό την αποκέντρωση της διαχείρισης 
των αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

(30) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει 
να είναι μεταβιβάσιμες και μισθώσιμες, 
σύμφωνα με το σύστημα που έχει ορισθεί 
σε κάθε κράτος μέλος, με σκοπό την 
αποκέντρωση της διαχείρισης των 
αλιευτικών δυνατοτήτων προς τον 
αλιευτικό κλάδο και για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αλιείς που εγκαταλείπουν τον κλάδο 
δεν θα πρέπει να στηριχτούν σε δημόσια 
οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Or. pt

Τροπολογία 431
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν τον περιορισμό του 
υποχρεωτικού συστήματος 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων στα μεγάλα σκάφη. Το 
σύστημα των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων πρέπει να ισχύει για 
αποθέματα για τα οποία έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 432
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν τον περιορισμό του 
υποχρεωτικού συστήματος 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων στα μεγάλα σκάφη. Το 
σύστημα των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων πρέπει να ισχύει για 
αποθέματα για τα οποία έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν τον περιορισμό του 
υποχρεωτικού συστήματος 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων στα μεγάλα σκάφη. Το 
σύστημα των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων πρέπει να ισχύει για 
αποθέματα για τα οποία έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 434
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν τον περιορισμό του 
υποχρεωτικού συστήματος 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων στα μεγάλα σκάφη. Το 
σύστημα των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων πρέπει να ισχύει για 
αποθέματα για τα οποία έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 435
Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν τον περιορισμό του 
υποχρεωτικού συστήματος 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων στα μεγάλα σκάφη. Το 
σύστημα των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων πρέπει να ισχύει για 
αποθέματα για τα οποία έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν τον περιορισμό του 
υποχρεωτικού συστήματος μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων στα μεγάλα 
σκάφη. Το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων πρέπει να 
ισχύει για αποθέματα για τα οποία έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν, όπου επιλέγουν τα κράτη 
μέλη, τον περιορισμό του συστήματος 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
στα μεγάλα σκάφη. Το σύστημα των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
πρέπει να ισχύει για αποθέματα για τα 
οποία έχουν κατανεμηθεί αλιευτικές 
δυνατότητες.

Or. en

Τροπολογία 437
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας
δικαιολογούν τον περιορισμό του 
υποχρεωτικού συστήματος
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
στα μεγάλα σκάφη. Το σύστημα των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
πρέπει να ισχύει για αποθέματα για τα 
οποία έχουν κατανεμηθεί αλιευτικές 
δυνατότητες.

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν τον περιορισμό των
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
στα μεγάλα σκάφη. Το σύστημα των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
πρέπει να ισχύει για αποθέματα για τα 
οποία έχουν κατανεμηθεί αλιευτικές 
δυνατότητες.

Or. en

Τροπολογία 438
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν τον περιορισμό του 
υποχρεωτικού συστήματος 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων στα μεγάλα σκάφη. Το 
σύστημα των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων πρέπει να ισχύει για 
αποθέματα για τα οποία έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν τη θέσπιση 
συμπληρωματικών μέτρων διαχείρισης.

Or. fr

Τροπολογία 439
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν τον περιορισμό του 
υποχρεωτικού συστήματος μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων στα μεγάλα 
σκάφη. Το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων πρέπει να 
ισχύει για αποθέματα για τα οποία έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν την εξέταση του 
εθελοντικού συστήματος μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων μόνο για
μεγάλα σκάφη. Το σύστημα των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
πρέπει να ισχύει μόνο για αποθέματα των 
οποίων η διαχείριση γίνεται μέσω 
συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων 
και ποσοστώσεων.

Or. pt

Τροπολογία 440
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν τον περιορισμό του 
υποχρεωτικού συστήματος μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων στα μεγάλα 
σκάφη. Το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων πρέπει να
ισχύει για αποθέματα για τα οποία έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα της 
αλιείας μικρής κλίμακας και της 
οστρακοκαλλιέργειας δικαιολογούν τον
αποκλεισμό του συστήματος 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
και την ανάγκη δημιουργίας ενός 
διαφοροποιημένου καθεστώτος για την 
αλιεία μικρής κλίμακας και την 
οστρακοκαλλιέργεια. Προς τον σκοπό 
αυτό, το μελλοντικό χρηματοδοτικό 
εργαλείο θα πρέπει να διαφυλάσσει ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό για την αλιεία 
μικρής κλίμακας, την 
οστρακοκαλλιέργεια και την εκτεταμένη 
υδατοκαλλιέργεια και θα πρέπει να 
δημιουργήσει ένα «ειδικό πρόγραμμα 
στήριξης της αλιείας μικρής κλίμακας», 
το οποίο θα είναι προσανατολισμένο στις 
παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται 



PE489.437v01-00 138/185 AM\901580EL.doc

EL

από την αλιεία, δίνοντας προτεραιότητα 
πρόσβασης στους πόρους εκείνους σε 
αυτούς που εφαρμόζουν την αλιεία και 
την οστρακοκαλλιέργεια με περισσότερο 
περιβαλλοντικό και κοινωνικά βιώσιμο 
τρόπο.

Or. es

Τροπολογία 441
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν τον περιορισμό του 
υποχρεωτικού συστήματος 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων στα μεγάλα σκάφη. Το 
σύστημα των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων πρέπει να ισχύει για 
αποθέματα για τα οποία έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

(31) Δεδομένου ότι οι αλιευτικοί στόλοι σε 
κάθε κράτος μέλος έχουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και συμβάλλουν στην
κοινωνικοοικονομική ευημερία των
παράκτιων κοινοτήτων, τα κράτη μέλη
πρέπει να είναι αρμόδια για την επιλογή 
των δικών τους συστημάτων κατανομής
των αλιευτικών δυνατοτήτων, μεταξύ 
άλλων και σε σχέση με τους στόλους 
αλιείας μικρής κλίμακας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των στόλων τους αλιείας μικρής κλίμακας και των μέτρων διαχείρισης που θα 
ισχύουν σχετικά με αυτούς πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν τον περιορισμό του 
υποχρεωτικού συστήματος μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων στα μεγάλα 
σκάφη. Το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων πρέπει να 
ισχύει για αποθέματα για τα οποία έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα του 
παράκτιου στόλου δικαιολογούν τον
περιορισμό του υποχρεωτικού συστήματος 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
στα μεγάλα σκάφη. Το σύστημα των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
πρέπει να ισχύει για αποθέματα για τα 
οποία έχουν κατανεμηθεί αλιευτικές 
δυνατότητες.

Or. es

Τροπολογία 443
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν τον περιορισμό του 
υποχρεωτικού συστήματος μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων στα μεγάλα 
σκάφη. Το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων πρέπει να 
ισχύει για αποθέματα για τα οποία έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν την εφαρμογή του 
υποχρεωτικού συστήματος μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε εθελοντική 
βάση σε κάθε κράτος μέλος. Το σύστημα 
των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων πρέπει να ισχύει για 
αποθέματα για τα οποία έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

Or. pt

Τροπολογία 444
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Πρέπει να επιτραπεί σε κάθε 
κράτος μέλος η επιλογή της μεθόδου 
κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων 
που του έχουν κατανεμηθεί, σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, χωρίς να 
επιβάλλεται σύστημα κατανομής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν ή να 
μην εφαρμόσουν ένα σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 445
Carmen Fraga Estévez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Με στόχο να διευκολυνθεί η 
ταχύτερη προσαρμογή της ικανότητας 
του στόλου στους διαθέσιμους 
αλιευτικούς πόρους, πρέπει να 
διευκολυνθεί η δημόσια χρηματοδότηση 
του παροπλισμού από το νέο Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για τους 
ιδιοκτήτες σκαφών που περιλαμβάνονται 
στο σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων.

Or. es

Τροπολογία 446
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31β) Πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα 
σύστημα υποχρεωτικής αξιολόγησης των 
μητρώων του στόλου και επαλήθευσης 
των ανώτατων ορίων ικανότητας 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε 
κράτος μέλος τηρεί τα ανώτατα όρια 
ικανότητας που του έχουν κατανεμηθεί 
και να ενισχυθεί το καθεστώς ελέγχου της 
αλιείας έτσι ώστε η ικανότητα αλιείας να 
προσαρμοστεί στους διαθέσιμους πόρους.

Or. fr

Τροπολογία 447
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
που δεν λειτουργούν στο πλαίσιο 
συστήματος μεταβιβάσιμων 
παραχωρήσεων, πρέπει να λαμβάνονται 
ειδικά μέτρα προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί ο αριθμός των 
ενωσιακών αλιευτικών σκαφών με τους 
διαθέσιμους πόρους. Με αυτά τα μέτρα 
πρέπει να καθορίζονται υποχρεωτικά 
ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας του 
στόλου και να θεσπίζουν εθνικά 
προγράμματα εισόδου/εξόδου όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση παροπλισμού 
που χορηγείται στο πλαίσιο της του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 448
Ian Hudghton
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
που δεν λειτουργούν στο πλαίσιο 
συστήματος μεταβιβάσιμων 
παραχωρήσεων, πρέπει να λαμβάνονται 
ειδικά μέτρα προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί ο αριθμός των 
ενωσιακών αλιευτικών σκαφών με τους 
διαθέσιμους πόρους. Με αυτά τα μέτρα 
πρέπει να καθορίζονται υποχρεωτικά 
ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας του 
στόλου και να θεσπίζουν εθνικά 
προγράμματα εισόδου/εξόδου όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση παροπλισμού 
που χορηγείται στο πλαίσιο της του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 449
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
που δεν λειτουργούν στο πλαίσιο 
συστήματος μεταβιβάσιμων 
παραχωρήσεων, πρέπει να λαμβάνονται 
ειδικά μέτρα προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί ο αριθμός των 
ενωσιακών αλιευτικών σκαφών με τους 
διαθέσιμους πόρους. Με αυτά τα μέτρα 
πρέπει να καθορίζονται υποχρεωτικά 
ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας του 
στόλου και να θεσπίζουν εθνικά 
προγράμματα εισόδου/εξόδου όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση παροπλισμού 
που χορηγείται στο πλαίσιο της του 

διαγράφεται
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Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

Or. pt

Τροπολογία 450
Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
που δεν λειτουργούν στο πλαίσιο 
συστήματος μεταβιβάσιμων 
παραχωρήσεων, πρέπει να λαμβάνονται 
ειδικά μέτρα προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί ο αριθμός των 
ενωσιακών αλιευτικών σκαφών με τους 
διαθέσιμους πόρους. Με αυτά τα μέτρα 
πρέπει να καθορίζονται υποχρεωτικά 
ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας του 
στόλου και να θεσπίζουν εθνικά 
προγράμματα εισόδου/εξόδου όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση παροπλισμού 
που χορηγείται στο πλαίσιο της του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 451
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
που δεν λειτουργούν στο πλαίσιο 
συστήματος μεταβιβάσιμων 
παραχωρήσεων, πρέπει να λαμβάνονται 
ειδικά μέτρα προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί ο αριθμός των ενωσιακών 

(32) Πρέπει να διατηρούνται ειδικά μέτρα 
προκειμένου να ευθυγραμμιστεί ο αριθμός 
των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών με 
τους διαθέσιμους πόρους. Με αυτά τα 
μέτρα πρέπει να καθορίζονται 
υποχρεωτικά ανώτατα όρια αλιευτικής 
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αλιευτικών σκαφών με τους διαθέσιμους 
πόρους. Με αυτά τα μέτρα πρέπει να 
καθορίζονται υποχρεωτικά ανώτατα όρια 
αλιευτικής ικανότητας του στόλου και να 
θεσπίζουν εθνικά προγράμματα 
εισόδου/εξόδου όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση παροπλισμού που 
χορηγείται στο πλαίσιο της του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

ικανότητας του στόλου και να θεσπίζουν 
εθνικά προγράμματα εισόδου/εξόδου όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση παροπλισμού 
που χορηγείται στο πλαίσιο της του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας.

Or. fr

Τροπολογία 452
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
που δεν λειτουργούν στο πλαίσιο 
συστήματος μεταβιβάσιμων 
παραχωρήσεων, πρέπει να λαμβάνονται 
ειδικά μέτρα προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί ο αριθμός των 
ενωσιακών αλιευτικών σκαφών με τους 
διαθέσιμους πόρους. Με αυτά τα μέτρα 
πρέπει να καθορίζονται υποχρεωτικά 
ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας του 
στόλου και να θεσπίζουν εθνικά 
προγράμματα εισόδου/εξόδου όσον αφορά 
τη χρηματοδότηση παροπλισμού που 
χορηγείται στο πλαίσιο της του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

(32) Πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα 
προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η 
ενωσιακή αλιευτική ικανότητα με τα 
διάφορα διαθέσιμα αποθέματα σε κάθε 
θαλάσσια λεκάνη. Με αυτά τα μέτρα 
πρέπει να καθορίζονται υποχρεωτικά 
ανώτατα όρια ικανοτήτων των διαφόρων 
στόλων και να θεσπίζουν εθνικά 
προγράμματα εισόδου/εξόδου όσον αφορά 
τη χρηματοδότηση παροπλισμού που 
χορηγείται στο πλαίσιο της του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας. Θα πρέπει 
να καθοριστεί εκ των προτέρων ο τρόπος 
υπολογισμού της ικανότητας και αυτή να 
αξιολογηθεί για κάθε απόθεμα και 
θαλάσσια λεκάνη της ΕΕ. Σύμφωνα με 
την αρχή της περιφερειοποίησης, κάθε 
κράτος μέλος πρέπει να μπορεί να 
επιλέγει τα μέτρα και τα μέσα που 
επιθυμεί να έχει προκειμένου να 
περιορίσει την αλιευτική ικανότητα για 
ένα απόθεμα που έχει εκ των προτέρων 
καθοριστεί ως ιδιαίτερα υψηλό από την 
Επιτροπή.

Or. fr
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Τροπολογία 453
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που 
δεν λειτουργούν στο πλαίσιο συστήματος 
μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων, πρέπει να 
λαμβάνονται ειδικά μέτρα προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί ο αριθμός των ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών με τους διαθέσιμους 
πόρους. Με αυτά τα μέτρα πρέπει να 
καθορίζονται υποχρεωτικά ανώτατα όρια 
αλιευτικής ικανότητας του στόλου και να 
θεσπίζουν εθνικά προγράμματα 
εισόδου/εξόδου όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση παροπλισμού που 
χορηγείται στο πλαίσιο της του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

(32) Για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που 
δεν λειτουργούν στο πλαίσιο συστήματος 
μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων, πρέπει να 
λαμβάνονται ειδικά μέτρα προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί ο αριθμός των ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών με τους διαθέσιμους 
πόρους. Με αυτά τα μέτρα πρέπει να 
καθορίζονται υποχρεωτικά ανώτατα όρια 
αλιευτικής ικανότητας του στόλου 
σύμφωνα με αξιόπιστα στοιχεία και να 
θεσπίζουν εθνικά προγράμματα 
εισόδου/εξόδου όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση παροπλισμού που 
χορηγείται στο πλαίσιο της του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 454
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που 
δεν λειτουργούν στο πλαίσιο συστήματος 
μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων, πρέπει να 
λαμβάνονται ειδικά μέτρα προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί ο αριθμός των ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών με τους διαθέσιμους 
πόρους. Με αυτά τα μέτρα πρέπει να 
καθορίζονται υποχρεωτικά ανώτατα όρια 
αλιευτικής ικανότητας του στόλου και να 
θεσπίζουν εθνικά προγράμματα 

(32) Για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που 
δεν λειτουργούν στο πλαίσιο συστήματος 
μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων, πρέπει να 
λαμβάνονται ειδικά μέτρα προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί ο αριθμός των ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών με τους διαθέσιμους 
πόρους. Με αυτά τα μέτρα πρέπει να 
καθορίζονται όρια αλιευτικής ικανότητας 
του στόλου.
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εισόδου/εξόδου όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση παροπλισμού που 
χορηγείται στο πλαίσιο της του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 455
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που 
δεν λειτουργούν στο πλαίσιο συστήματος 
μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων, πρέπει να 
λαμβάνονται ειδικά μέτρα προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί ο αριθμός των ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών με τους διαθέσιμους 
πόρους. Με αυτά τα μέτρα πρέπει να 
καθορίζονται υποχρεωτικά ανώτατα όρια 
αλιευτικής ικανότητας του στόλου και να 
θεσπίζουν εθνικά προγράμματα 
εισόδου/εξόδου όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση παροπλισμού που 
χορηγείται στο πλαίσιο της του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

(32) Για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που 
δεν λειτουργούν στο πλαίσιο συστήματος 
μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων, πρέπει να 
λαμβάνονται ειδικά μέτρα προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί ο αριθμός των ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών με τους διαθέσιμους 
πόρους. Για τον λόγο αυτό και κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα 
πρέπει να διατηρηθούν ως ενδεδειγμένο 
εργαλείο οι ενισχύσεις για τον 
παροπλισμό, καθώς η μη καθιέρωσή τους 
θα μπορούσε να συνεπάγεται 
καθυστέρηση της προσαρμογής της 
ικανότητας των κρατών και, ως εκ 
τούτου, απομάκρυνση από τους στόχους 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Or. es

Τροπολογία 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
που δεν λειτουργούν στο πλαίσιο 

(32) Πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα 
προκειμένου να ευθυγραμμιστεί ο αριθμός



AM\901580EL.doc 147/185 PE489.437v01-00

EL

συστήματος μεταβιβάσιμων 
παραχωρήσεων, πρέπει να λαμβάνονται 
ειδικά μέτρα προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί ο αριθμός των ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών με τους διαθέσιμους 
πόρους. Με αυτά τα μέτρα πρέπει να 
καθορίζονται υποχρεωτικά ανώτατα όρια 
αλιευτικής ικανότητας του στόλου και να 
θεσπίζουν εθνικά προγράμματα 
εισόδου/εξόδου όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση παροπλισμού που 
χορηγείται στο πλαίσιο της του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών με 
τους διαθέσιμους πόρους. Με αυτά τα 
μέτρα πρέπει να καθορίζονται 
υποχρεωτικά ανώτατα όρια αλιευτικής 
ικανότητας του στόλου και να θεσπίζουν 
εθνικά προγράμματα εισόδου/εξόδου όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση παροπλισμού 
που χορηγείται στο πλαίσιο της του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Πρέπει να εισαχθούν 
διαφοροποιημένα συστήματα διαχείρισης 
ικανοτήτων για τους στόλους που 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εκτός 
των υδάτων της Ένωσης και για τους 
στόλους που είναι νηολογημένοι στις 
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητές τους.

Or. fr

Τροπολογία 458
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

32α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίσουν ένα σύστημα «αλιευτικών 
παραχωρήσεων», μη μεταβιβάσιμων και 
μη υποχρεωτικών.

Or. it

Τροπολογία 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις 
μπορούν να καταστούν μεταβιβάσιμες 
στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους σε 
περίπτωση που το εν λόγω κράτος μέλος 
δεν κατορθώσει να ευθυγραμμίσει την 
αλιευτική του ικανότητα με τους 
διαθέσιμους πόρους.

Or. pt

Τροπολογία 460
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις 
που μπορεί να έχουν τα μέτρα αυτά στον 
τομέα με την απώλεια άμεσων και 
έμμεσων θέσεων εργασίας, είναι αναγκαίο 
να συμπεριληφθούν ενισχύσεις 
κοινωνικού χαρακτήρα καθώς και να 
αναπτυχθούν, στις αλιευτικές κοινότητες, 
σχέδια για τη δημιουργία θέσεων 
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εργασίας που θα βασίζονται στην 
καινοτομία, την οικονομική και 
εργασιακή διαφοροποίηση και θα 
καθιστούν δυνατή την εργασιακή
επανατοποθέτηση των ανδρών και 
γυναικών που έχουν θιγεί από τη 
μεταρρύθμιση.

Or. es

Τροπολογία 461
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν 
αρχεία με τα ελάχιστα στοιχεία για τα 
χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες 
των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που 
φέρουν τη σημαία τους. Αυτά τα αρχεία 
πρέπει να τίθενται στη διάθεση της 
Επιτροπής με σκοπό την παρακολούθηση 
του μεγέθους των στόλων των κρατών 
μελών.

(33) Τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν 
αρχεία με τα ελάχιστα στοιχεία για τα 
χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες 
των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που 
φέρουν τη σημαία τους. Αυτά τα αρχεία 
πρέπει να τίθενται στη διάθεση της 
Επιτροπής με σκοπό την παρακολούθηση 
της αλιευτικής προσπάθειας των κρατών 
μελών.

Or. fr

Τροπολογία 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η διαχείριση της αλιείας που 
βασίζεται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις απαιτεί εναρμονισμένα, 
αξιόπιστα και ακριβή σύνολα δεδομένων. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη συλλέγουν 
δεδομένα για τους στόλους και τις 

(34) Η διαχείριση της αλιείας που 
βασίζεται σε πλήρεις και ακριβείς
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις απαιτεί 
εναρμονισμένα, αξιόπιστα και ακριβή 
σύνολα δεδομένων. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη συλλέγουν δεδομένα για τους 
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δραστηριότητές τους, ιδίως βιολογικά 
δεδομένα που να καλύπτουν τα αλιεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των απορρίψεων, 
πληροφορίες από έρευνες για τα αλιευτικά 
αποθέματα και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν 
οι αλιευτικές δραστηριότητες στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα.

στόλους και τις δραστηριότητές τους, ιδίως 
βιολογικά δεδομένα που να καλύπτουν τα 
αλιεύματα, συμπεριλαμβανομένων των 
απορρίψεων, πληροφορίες από έρευνες για 
τα αλιευτικά αποθέματα και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται 
να προκαλέσουν οι αλιευτικές 
δραστηριότητες στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα.

Or. en

Τροπολογία 463
Lucas Hartong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η διαχείριση της αλιείας που 
βασίζεται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις απαιτεί εναρμονισμένα, 
αξιόπιστα και ακριβή σύνολα δεδομένων. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη συλλέγουν 
δεδομένα για τους στόλους και τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως βιολογικά 
δεδομένα που να καλύπτουν τα αλιεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των απορρίψεων, 
πληροφορίες από έρευνες για τα αλιευτικά 
αποθέματα και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν 
οι αλιευτικές δραστηριότητες στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα.

(34) Η διαχείριση της αλιείας που 
βασίζεται στις βέλτιστες ανεξάρτητες
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις απαιτεί 
εναρμονισμένα, αξιόπιστα και ακριβή 
σύνολα δεδομένων από περισσότερες 
πηγές. Συνεπώς, τα κράτη μέλη συλλέγουν 
με ανεξάρτητο τρόπο δεδομένα για τους 
στόλους και τις δραστηριότητές τους, ιδίως 
βιολογικά δεδομένα που να καλύπτουν τα 
αλιεύματα, συμπεριλαμβανομένων των 
απορρίψεων, πληροφορίες από έρευνες για 
τα αλιευτικά αποθέματα και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται 
να προκαλέσουν οι αλιευτικές 
δραστηριότητες στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα.

Or. nl

Τροπολογία 464
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η διαχείριση της αλιείας που 
βασίζεται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις απαιτεί εναρμονισμένα, 
αξιόπιστα και ακριβή σύνολα δεδομένων. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη συλλέγουν 
δεδομένα για τους στόλους και τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως βιολογικά 
δεδομένα που να καλύπτουν τα αλιεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των απορρίψεων, 
πληροφορίες από έρευνες για τα αλιευτικά 
αποθέματα και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν 
οι αλιευτικές δραστηριότητες στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα.

(34) Η διαχείριση της αλιείας που 
βασίζεται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις απαιτεί εναρμονισμένα, 
αξιόπιστα και ακριβή σύνολα δεδομένων. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη συλλέγουν, σε 
στενή συνεργασία με τους επιστήμονες 
και τον κλάδο, δεδομένα για τους στόλους 
και τις δραστηριότητές τους, ιδίως 
βιολογικά δεδομένα που να καλύπτουν τα 
αλιεύματα, συμπεριλαμβανομένων των 
απορρίψεων, πληροφορίες από έρευνες για 
τα αλιευτικά αποθέματα και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται 
να προκαλέσουν οι αλιευτικές 
δραστηριότητες στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα. Η εν λόγω λήψη δεδομένων 
πρέπει να πραγματοποιείται σε μεγάλα 
χρονικά διαστήματα και να αφορά τα 
μέγιστα πιθανά αποθέματα σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα. Στα αποτελέσματα και τα 
δεδομένα πρέπει να έχουν πρόσβαση οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς και το κοινό.

Or. fr

Τροπολογία 465
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η διαχείριση της αλιείας που 
βασίζεται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις απαιτεί εναρμονισμένα, 
αξιόπιστα και ακριβή σύνολα δεδομένων. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη συλλέγουν 
δεδομένα για τους στόλους και τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως βιολογικά 
δεδομένα που να καλύπτουν τα αλιεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των απορρίψεων, 
πληροφορίες από έρευνες για τα αλιευτικά 

(34) Η διαχείριση της αλιείας που 
βασίζεται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις απαιτεί εναρμονισμένα, 
αξιόπιστα και ακριβή σύνολα δεδομένων. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη συλλέγουν 
δεδομένα για τους στόλους και τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως βιολογικά 
δεδομένα που να καλύπτουν τα αλιεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των απορρίψεων, 
πληροφορίες από έρευνες για τα αλιευτικά 
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αποθέματα και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν 
οι αλιευτικές δραστηριότητες στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα.

αποθέματα και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν 
οι αλιευτικές δραστηριότητες στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα· και η Επιτροπή 
πρέπει να παρέχει τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την εναρμόνιση των 
δεδομένων, ούτως ώστε να προωθήσει 
μια οικοσυστημική ερμηνεία των πόρων.

Or. pt

Τροπολογία 466
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η διαχείριση της αλιείας που 
βασίζεται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις απαιτεί εναρμονισμένα, 
αξιόπιστα και ακριβή σύνολα δεδομένων. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη συλλέγουν 
δεδομένα για τους στόλους και τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως βιολογικά 
δεδομένα που να καλύπτουν τα αλιεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των απορρίψεων, 
πληροφορίες από έρευνες για τα 
αλιευτικά αποθέματα και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
ενδέχεται να προκαλέσουν οι αλιευτικές 
δραστηριότητες στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα.

(34) Η διαχείριση της αλιείας που 
βασίζεται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις απαιτεί εναρμονισμένα, 
αξιόπιστα και ακριβή σύνολα δεδομένων. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη συλλέγουν 
δεδομένα για τους στόλους και τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως βιολογικά 
δεδομένα που να καλύπτουν τα αλιεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των απορρίψεων, 
και πρέπει να τα θέτουν στη διάθεση των 
τελικών χρηστών και του ευρύτερου 
κοινού.

Or. es

Τροπολογία 467
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η διαχείριση της αλιείας που 
βασίζεται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις απαιτεί εναρμονισμένα, 
αξιόπιστα και ακριβή σύνολα δεδομένων. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη συλλέγουν 
δεδομένα για τους στόλους και τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως βιολογικά 
δεδομένα που να καλύπτουν τα αλιεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των απορρίψεων, 
πληροφορίες από έρευνες για τα αλιευτικά 
αποθέματα και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν 
οι αλιευτικές δραστηριότητες στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα.

(34) Η διαχείριση της αλιείας που 
βασίζεται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις απαιτεί εναρμονισμένα, 
αξιόπιστα και ακριβή σύνολα δεδομένων. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη συλλέγουν 
δεδομένα για τους στόλους και τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως βιολογικά 
δεδομένα που να καλύπτουν τα αλιεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των απορρίψεων, 
πληροφορίες από έρευνες για τα αλιευτικά 
αποθέματα και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν 
οι αλιευτικές δραστηριότητες στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα και πρέπει να τις 
θέτουν στη διάθεση των τελικών 
χρηστών και του κοινού γενικότερα.

Or. es

Τροπολογία 468
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η διαχείριση της αλιείας που 
βασίζεται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις απαιτεί εναρμονισμένα, 
αξιόπιστα και ακριβή σύνολα δεδομένων. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη συλλέγουν 
δεδομένα για τους στόλους και τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως βιολογικά 
δεδομένα που να καλύπτουν τα αλιεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των απορρίψεων, 
πληροφορίες από έρευνες για τα αλιευτικά 
αποθέματα και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν 
οι αλιευτικές δραστηριότητες στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα.

(34) Η διαχείριση της αλιείας που 
βασίζεται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις απαιτεί εναρμονισμένα, 
αξιόπιστα και ακριβή σύνολα δεδομένων. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη συλλέγουν 
δεδομένα για τους στόλους και τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως βιολογικά 
δεδομένα που να καλύπτουν τα αλιεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των απορρίψεων, 
πληροφορίες από έρευνες για τα αλιευτικά 
αποθέματα και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν 
οι αλιευτικές δραστηριότητες στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα. Η συλλογή και 
διαχείριση των δεδομένων στο πλαίσιο 
της ΚΑλΠ θα λαμβάνει ενωσιακή 
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χρηματοδότηση.

Or. pt

Τροπολογία 469
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η διαχείριση της αλιείας που 
βασίζεται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις απαιτεί εναρμονισμένα, 
αξιόπιστα και ακριβή σύνολα δεδομένων. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη συλλέγουν 
δεδομένα για τους στόλους και τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως βιολογικά 
δεδομένα που να καλύπτουν τα αλιεύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των απορρίψεων, 
πληροφορίες από έρευνες για τα αλιευτικά 
αποθέματα και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν 
οι αλιευτικές δραστηριότητες στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα.

(34) Η διαχείριση της αλιείας που 
βασίζεται σε πλήρεις και ακριβείς
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις απαιτεί 
εναρμονισμένα, αξιόπιστα και ακριβή 
σύνολα δεδομένων. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη συλλέγουν δεδομένα για τους 
στόλους και τις δραστηριότητές τους, ιδίως 
βιολογικά δεδομένα που να καλύπτουν τα 
αλιεύματα, συμπεριλαμβανομένων των 
απορρίψεων, πληροφορίες από έρευνες για 
τα αλιευτικά αποθέματα και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται 
να προκαλέσουν οι αλιευτικές 
δραστηριότητες στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα.

Or. en

Τροπολογία 470
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η συλλογή δεδομένων πρέπει να 
περιλαμβάνει δεδομένα που να 
διευκολύνουν την εκτίμηση της 
οικονομικής κατάστασης των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της αλιείας, της 

(35) Η συλλογή δεδομένων πρέπει να 
περιλαμβάνει δεδομένα που να 
διευκολύνουν την εκτίμηση της 
οικονομικής κατάστασης των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της αλιείας, της 
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υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
καθώς και των τάσεων απασχόλησης στους 
εν λόγω τομείς.

υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
καθώς και των τάσεων απασχόλησης στους 
εν λόγω τομείς και των επιπτώσεων στις 
αλιευτικές κοινότητες.

Or. es

Τροπολογία 471
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η συλλογή δεδομένων πρέπει να 
περιλαμβάνει δεδομένα που να 
διευκολύνουν την εκτίμηση της 
οικονομικής κατάστασης των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
καθώς και των τάσεων απασχόλησης στους 
εν λόγω τομείς.

(35) Η συλλογή δεδομένων πρέπει να 
περιλαμβάνει δεδομένα που να 
διευκολύνουν την εκτίμηση της 
οικονομικής κατάστασης όλων των 
επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της 
μεταποίησης προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και των τάσεων 
απασχόλησης στους εν λόγω τομείς.

Or. el

Τροπολογία 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες επιστημονικά 
δεδομένα με βάση ένα πολυετές ενωσιακό 
πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να συνεργάζονται μεταξύ τους για το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων συλλογής 

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες επιστημονικά 
δεδομένα με βάση ένα πολυετές ενωσιακό 
πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να συνεργάζονται μεταξύ τους για το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων συλλογής 
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δεδομένων. Κατά περίπτωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να συνεργάζονται με 
τρίτες χώρες εντός της ίδιας θαλάσσιας 
λεκάνης όσον αφορά τη συλλογή 
δεδομένων.

δεδομένων. Κατά περίπτωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να συνεργάζονται με 
τρίτες χώρες εντός της ίδιας θαλάσσιας 
λεκάνης όσον αφορά τη συλλογή 
δεδομένων, στις περιφερειακές 
οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας.

Or. fr

Τροπολογία 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να
διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες επιστημονικά 
δεδομένα με βάση ένα πολυετές ενωσιακό 
πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να συνεργάζονται μεταξύ τους για το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων συλλογής 
δεδομένων. Κατά περίπτωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να συνεργάζονται με 
τρίτες χώρες εντός της ίδιας θαλάσσιας 
λεκάνης όσον αφορά τη συλλογή 
δεδομένων.

(36) Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται και 
καθιστούν διαθέσιμα στους τελικούς 
χρήστες επιστημονικά δεδομένα με βάση 
ένα πολυετές ενωσιακό πρόγραμμα. Τα 
κράτη μέλη συνεργάζονται επίσης μεταξύ 
τους για το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων. 
Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να συνεργάζονται με τρίτες χώρες 
εντός της ίδιας θαλάσσιας λεκάνης όσον 
αφορά τη συλλογή δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 474
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες επιστημονικά 
δεδομένα με βάση ένα πολυετές ενωσιακό 

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες επιστημονικά 
δεδομένα με βάση ένα πολυετές ενωσιακό 
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πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να συνεργάζονται μεταξύ τους για το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων συλλογής 
δεδομένων. Κατά περίπτωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να συνεργάζονται με 
τρίτες χώρες εντός της ίδιας θαλάσσιας 
λεκάνης όσον αφορά τη συλλογή 
δεδομένων.

πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να συνεργάζονται μεταξύ τους για το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων συλλογής 
δεδομένων. Κατά περίπτωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να συνεργάζονται με 
τρίτες χώρες εντός της ίδιας θαλάσσιας 
λεκάνης όσον αφορά τη συλλογή 
δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις του διεθνούς δικαίου και 
ειδικότερα τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 
(UNCLOS).

Or. en

Τροπολογία 475
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες επιστημονικά 
δεδομένα με βάση ένα πολυετές ενωσιακό 
πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να συνεργάζονται μεταξύ τους για το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων συλλογής 
δεδομένων. Κατά περίπτωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να συνεργάζονται με
τρίτες χώρες εντός της ίδιας θαλάσσιας 
λεκάνης όσον αφορά τη συλλογή 
δεδομένων.

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες επιστημονικά 
δεδομένα με βάση ένα πολυετές ενωσιακό 
πρόγραμμα, παρέχοντας τα σχετικά 
αποτελέσματα στους ενδιαφερόμενους. 
Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
συνεργάζονται μεταξύ τους για το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων συλλογής 
δεδομένων. Κατά περίπτωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να συνεργάζονται με 
τρίτες χώρες εντός της ίδιας θαλάσσιας
λεκάνης όσον αφορά τη συλλογή 
δεδομένων.

Or. pt

Τροπολογία 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες επιστημονικά 
δεδομένα με βάση ένα πολυετές ενωσιακό 
πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να συνεργάζονται μεταξύ τους για το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων συλλογής 
δεδομένων. Κατά περίπτωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να συνεργάζονται με 
τρίτες χώρες εντός της ίδιας θαλάσσιας 
λεκάνης όσον αφορά τη συλλογή 
δεδομένων.

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες επιστημονικά 
δεδομένα με βάση ένα πολυετές ενωσιακό 
πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να συνεργάζονται μεταξύ τους για το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων συλλογής 
δεδομένων. Κατά περίπτωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να συνεργάζονται με 
τρίτες χώρες όσον αφορά τη συλλογή 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 477
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες επιστημονικά 
δεδομένα με βάση ένα πολυετές ενωσιακό 
πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να συνεργάζονται μεταξύ τους για το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων συλλογής 
δεδομένων. Κατά περίπτωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να συνεργάζονται με 
τρίτες χώρες εντός της ίδιας θαλάσσιας 
λεκάνης όσον αφορά τη συλλογή 
δεδομένων.

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες επιστημονικά 
δεδομένα με βάση ένα πολυετές ενωσιακό 
πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να συνεργάζονται μεταξύ τους, σε όλα τα 
επίπεδα αποφάσεων και νομοθετικών 
αρμοδιοτήτων, για το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων. 
Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να συνεργάζονται με τρίτες χώρες 
εντός της ίδιας θαλάσσιας λεκάνης όσον 
αφορά τη συλλογή δεδομένων.

Or. es
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Τροπολογία 478
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες επιστημονικά 
δεδομένα με βάση ένα πολυετές ενωσιακό 
πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να συνεργάζονται μεταξύ τους για το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων συλλογής 
δεδομένων. Κατά περίπτωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να συνεργάζονται με 
τρίτες χώρες εντός της ίδιας θαλάσσιας 
λεκάνης όσον αφορά τη συλλογή 
δεδομένων.

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες επιστημονικά 
δεδομένα με βάση ένα πολυετές ενωσιακό 
πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να συνεργάζονται μεταξύ τους για το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων συλλογής 
δεδομένων. Κατά περίπτωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να συνεργάζονται με 
τρίτες χώρες εντός της ίδιας θαλάσσιας 
λεκάνης όσον αφορά τη συλλογή 
δεδομένων. Διεθνείς κανόνες και 
συμβάσεις, και κυρίως η Σύμβαση των 
Η.Ε για το Δίκαιο της Θάλασσας πρέπει 
να γίνονται σεβαστές και από τα δύο 
μέρη.

Or. el

Τροπολογία 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες επιστημονικά 
δεδομένα με βάση ένα πολυετές ενωσιακό 
πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να συνεργάζονται μεταξύ τους για το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων συλλογής 
δεδομένων. Κατά περίπτωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να συνεργάζονται με 
τρίτες χώρες εντός της ίδιας θαλάσσιας 
λεκάνης όσον αφορά τη συλλογή 

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες επιστημονικά 
δεδομένα με βάση ένα πολυετές ενωσιακό 
πρόγραμμα. Πρέπει να ενισχυθεί η 
συμμετοχή των περιφερειακών 
διοικήσεων στις δραστηριότητες της 
συγκέντρωσης στοιχείων. Τα κράτη μέλη 
πρέπει επίσης να συνεργάζονται μεταξύ 
τους για το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων. 
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δεδομένων. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να συνεργάζονται με τρίτες χώρες 
εντός της ίδιας θαλάσσιας λεκάνης όσον 
αφορά τη συλλογή δεδομένων.

Or. es

Τροπολογία 480
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Τα κράτη μέλη πρέπει να
διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες επιστημονικά 
δεδομένα με βάση ένα πολυετές ενωσιακό 
πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να συνεργάζονται μεταξύ τους για το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων συλλογής 
δεδομένων. Κατά περίπτωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να συνεργάζονται με 
τρίτες χώρες εντός της ίδιας θαλάσσιας 
λεκάνης όσον αφορά τη συλλογή 
δεδομένων.

(36) Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται και 
καθιστούν διαθέσιμα στους τελικούς 
χρήστες επιστημονικά δεδομένα με βάση 
ένα πολυετές ενωσιακό πρόγραμμα. Τα 
κράτη μέλη συνεργάζονται επίσης μεταξύ 
τους για το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων. 
Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να συνεργάζονται με τρίτες χώρες 
εντός της ίδιας θαλάσσιας λεκάνης όσον 
αφορά τη συλλογή δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Πρέπει να ενισχυθεί η αλιευτική 
επιστήμη με γνώμονα την πολιτική μέσω 
προγραμμάτων συλλογής επιστημονικών 
δεδομένων, έρευνας και καινοτομίας στον 
τομέα της αλιείας, τα οποία θεσπίζονται σε 
εθνικό επίπεδο σε συντονισμό με άλλα 

(37) Ενισχύεται η αλιευτική επιστήμη με 
γνώμονα την πολιτική μέσω 
προγραμμάτων συλλογής επιστημονικών 
δεδομένων, έρευνας και καινοτομίας στον 
τομέα της αλιείας, τα οποία θεσπίζονται σε 
εθνικό επίπεδο σε συντονισμό με άλλα 
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κράτη μέλη, καθώς και εργαλεία στο 
πλαίσιο της ενωσιακής έρευνας και 
καινοτομίας.

κράτη μέλη, καθώς και εργαλεία στο 
πλαίσιο της ενωσιακής έρευνας και 
καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 482
Lucas Hartong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Πρέπει να ενισχυθεί η αλιευτική 
επιστήμη με γνώμονα την πολιτική μέσω 
προγραμμάτων συλλογής επιστημονικών 
δεδομένων, έρευνας και καινοτομίας στον 
τομέα της αλιείας, τα οποία θεσπίζονται σε 
εθνικό επίπεδο σε συντονισμό με άλλα 
κράτη μέλη, καθώς και εργαλεία στο 
πλαίσιο της ενωσιακής έρευνας και 
καινοτομίας.

(37) Πρέπει να ενισχυθεί η αλιευτική 
επιστήμη με γνώμονα την πολιτική μέσω 
προγραμμάτων συλλογής επιστημονικών 
δεδομένων, καθώς και ανεξάρτητης
έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της 
αλιείας, τα οποία θεσπίζονται σε εθνικό 
επίπεδο σε συντονισμό με άλλα κράτη
μέλη, καθώς και εργαλεία στο πλαίσιο της 
ενωσιακής έρευνας και καινοτομίας.

Or. nl

Τροπολογία 483
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Πρέπει να ενισχυθεί η αλιευτική 
επιστήμη με γνώμονα την πολιτική μέσω 
προγραμμάτων συλλογής επιστημονικών 
δεδομένων, έρευνας και καινοτομίας στον 
τομέα της αλιείας, τα οποία θεσπίζονται σε 
εθνικό επίπεδο σε συντονισμό με άλλα 
κράτη μέλη, καθώς και εργαλεία στο 
πλαίσιο της ενωσιακής έρευνας και 
καινοτομίας.

(37) Πρέπει να ενισχυθεί η αλιευτική 
επιστήμη με γνώμονα την πολιτική μέσω 
προγραμμάτων συλλογής επιστημονικών 
δεδομένων, έρευνας και καινοτομίας στον 
τομέα της αλιείας, τα οποία θεσπίζονται σε 
εθνικό επίπεδο σε συντονισμό με άλλα 
κράτη μέλη, καθώς και εργαλεία στο 
πλαίσιο της ενωσιακής έρευνας και 
καινοτομίας, και την αναγκαία 
εναρμόνιση και συστηματοποίηση των 
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δεδομένων που θα πραγματοποιηθεί από 
την Επιτροπή.

Or. pt

Τροπολογία 484
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Πρέπει να ενισχυθεί η αλιευτική 
επιστήμη με γνώμονα την πολιτική μέσω 
προγραμμάτων συλλογής επιστημονικών 
δεδομένων, έρευνας και καινοτομίας στον 
τομέα της αλιείας, τα οποία θεσπίζονται σε 
εθνικό επίπεδο σε συντονισμό με άλλα 
κράτη μέλη, καθώς και εργαλεία στο 
πλαίσιο της ενωσιακής έρευνας και 
καινοτομίας.

(37) Πρέπει να ενισχυθεί η αλιευτική 
επιστήμη με γνώμονα την πολιτική μέσω 
προγραμμάτων συλλογής επιστημονικών 
δεδομένων, έρευνας και καινοτομίας στον 
τομέα της αλιείας, τα οποία θεσπίζονται σε 
επίπεδο εθνικό και υποεθνικό, 
λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα επίπεδα 
νομοθετικών αρμοδιοτήτων, σε 
συντονισμό με άλλα κράτη μέλη, καθώς 
και εργαλεία στο πλαίσιο της ενωσιακής 
έρευνας και καινοτομίας, δημιουργώντας 
ένα κοινό πρόγραμμα έρευνας και 
καινοτομίας για τον αλιευτικό τομέα της 
Ένωσης.

Or. es

Τροπολογία 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Πρέπει να ενισχυθεί η αλιευτική 
επιστήμη με γνώμονα την πολιτική μέσω 
προγραμμάτων συλλογής επιστημονικών 
δεδομένων, έρευνας και καινοτομίας στον 
τομέα της αλιείας, τα οποία θεσπίζονται σε 
εθνικό επίπεδο σε συντονισμό με άλλα 

(37) Πρέπει να ενισχυθεί η αλιευτική 
επιστήμη με γνώμονα την πολιτική μέσω 
προγραμμάτων συλλογής επιστημονικών 
δεδομένων, έρευνας και καινοτομίας στον 
τομέα της αλιείας, τα οποία θεσπίζονται σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 
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κράτη μέλη, καθώς και εργαλεία στο 
πλαίσιο της ενωσιακής έρευνας και 
καινοτομίας.

σε συντονισμό με άλλα κράτη μέλη, καθώς 
και εργαλεία στο πλαίσιο της ενωσιακής 
έρευνας και καινοτομίας.

Or. es

Τροπολογία 486
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Πρέπει να ενισχυθεί η αλιευτική 
επιστήμη με γνώμονα την πολιτική μέσω 
προγραμμάτων συλλογής επιστημονικών 
δεδομένων, έρευνας και καινοτομίας στον 
τομέα της αλιείας, τα οποία θεσπίζονται σε 
εθνικό επίπεδο σε συντονισμό με άλλα 
κράτη μέλη, καθώς και εργαλεία στο 
πλαίσιο της ενωσιακής έρευνας και 
καινοτομίας.

(37) Ενισχύεται η αλιευτική επιστήμη με 
γνώμονα την πολιτική μέσω 
προγραμμάτων συλλογής επιστημονικών 
δεδομένων, έρευνας και καινοτομίας στον 
τομέα της αλιείας, τα οποία θεσπίζονται σε 
εθνικό επίπεδο σε συντονισμό με άλλα 
κράτη μέλη, καθώς και εργαλεία στο 
πλαίσιο της ενωσιακής έρευνας και 
καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 487
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) Η σημαντική παρουσία της 
ευρωπαϊκής αλιευτικής βιομηχανίας στο 
διεθνές πλαίσιο, τόσο λόγω των στόλων 
των κρατών μελών που 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους 
ωκεανούς όσο και λόγω των επενδύσεων 
που πραγματοποιούν οι υπήκοοι της ΕΕ 
σε πλήθος χωρών, καθιστά αναγκαία την 
εμβάθυνση της στρατηγικής σύναψης 
των συμφωνιών αυτών.
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Or. es

Τροπολογία 488
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας που 
συνάπτονται με τρίτες χώρες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι ενωσιακές αλιευτικές 
δραστηριότητες σε ύδατα τρίτων χωρών 
βασίζονται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, διασφαλίζοντας τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων. Οι εν λόγω συμφωνίες 
που παρέχουν πρόσβαση σε δικαιώματα 
έναντι χρηματοοικονομικής συμμετοχής 
της Ένωσης πρέπει να συμβάλουν στη 
δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας 
πλαισίου διακυβέρνησης για τη 
διασφάλιση ιδίως, αποδοτικών μέτρων 
παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης.

(39) Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας που 
συνάπτονται με τρίτες χώρες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι ενωσιακές αλιευτικές 
δραστηριότητες σε ύδατα τρίτων χωρών 
βασίζονται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, διασφαλίζοντας τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση και διατήρηση των 
έμβιων υδάτινων πόρων. Οι εν λόγω 
συμφωνίες που παρέχουν πρόσβαση σε 
δικαιώματα έναντι χρηματοοικονομικής 
συμμετοχής της Ένωσης πρέπει να 
συμβάλουν στη δημιουργία ενός υψηλής 
ποιότητας συστήματος συλλογής 
επιστημονικών δεδομένων και ενός 
υψηλής ποιότητας πλαισίου 
διακυβέρνησης για τη διασφάλιση ιδίως, 
αποδοτικών μέτρων παρακολούθησης, 
ελέγχου και επιτήρησης.

Or. en

Τροπολογία 489
Carmen Fraga Estévez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας που 
συνάπτονται με τρίτες χώρες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι ενωσιακές αλιευτικές 
δραστηριότητες σε ύδατα τρίτων χωρών 
βασίζονται στις βέλτιστες επιστημονικές 

(39) Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας που 
συνάπτονται με τρίτες χώρες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι ενωσιακές αλιευτικές 
δραστηριότητες σε ύδατα τρίτων χωρών 
βασίζονται στις βέλτιστες επιστημονικές 
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γνωμοδοτήσεις, διασφαλίζοντας τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων. Οι εν λόγω συμφωνίες 
που παρέχουν πρόσβαση σε δικαιώματα 
έναντι χρηματοοικονομικής συμμετοχής 
της Ένωσης πρέπει να συμβάλουν στη 
δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας 
πλαισίου διακυβέρνησης για τη 
διασφάλιση ιδίως, αποδοτικών μέτρων 
παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης.

γνωμοδοτήσεις, διασφαλίζοντας τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων. Οι εν λόγω συμφωνίες 
πρέπει να συμβάλουν στη δημιουργία ενός 
υψηλής ποιότητας πλαισίου 
διακυβέρνησης για τη διασφάλιση ιδίως, 
αποδοτικών μέτρων παρακολούθησης, 
ελέγχου και επιτήρησης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Ένωση, όχι μόνο διαθέτει τέτοιου είδους συμφωνίες, αλλά επίσης οι συμφωνίες εκείνες που 
βασίζονται στην ανταλλαγή αλιευτικών δυνατοτήτων και όλες οι συμφωνίες θα πρέπει να 
αναγνωριστούν ως συμφωνίες βιώσιμης αλιείας και να λειτουργούν σύμφωνα με τους ίδιους 
γενικούς στόχους περί βιωσιμότητας.

Τροπολογία 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας που 
συνάπτονται με τρίτες χώρες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι ενωσιακές αλιευτικές 
δραστηριότητες σε ύδατα τρίτων χωρών 
βασίζονται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, διασφαλίζοντας τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων. Οι εν λόγω συμφωνίες 
που παρέχουν πρόσβαση σε δικαιώματα 
έναντι χρηματοοικονομικής συμμετοχής 
της Ένωσης πρέπει να συμβάλουν στη 
δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας 
πλαισίου διακυβέρνησης για τη 
διασφάλιση ιδίως, αποδοτικών μέτρων 
παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης.

(39) Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας που 
συνάπτονται με τρίτες χώρες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι ενωσιακές αλιευτικές 
δραστηριότητες σε ύδατα τρίτων χωρών 
βασίζονται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, διασφαλίζοντας τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τηρώντας την αρχή 
που αφορά το πλεόνασμα και 
περιλαμβάνεται στη UNCLOS. Οι εν λόγω 
συμφωνίες που παρέχουν πρόσβαση σε 
δικαιώματα έναντι χρηματοοικονομικής 
συμμετοχής της Ένωσης πρέπει να 
συμβάλουν στη δημιουργία ενός υψηλής 
ποιότητας πλαισίου διακυβέρνησης για τη 
διασφάλιση ιδίως, αποδοτικών μέτρων 
παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης.
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Or. en

Τροπολογία 491
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας που 
συνάπτονται με τρίτες χώρες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι ενωσιακές αλιευτικές 
δραστηριότητες σε ύδατα τρίτων χωρών 
βασίζονται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, διασφαλίζοντας τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων. Οι εν λόγω συμφωνίες 
που παρέχουν πρόσβαση σε δικαιώματα 
έναντι χρηματοοικονομικής συμμετοχής 
της Ένωσης πρέπει να συμβάλουν στη 
δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας 
πλαισίου διακυβέρνησης για τη 
διασφάλιση ιδίως, αποδοτικών μέτρων 
παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης.

(39) Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας που 
συνάπτονται με τρίτες χώρες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι ενωσιακές αλιευτικές 
δραστηριότητες σε ύδατα τρίτων χωρών 
βασίζονται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, διασφαλίζοντας τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων. Οι εν λόγω συμφωνίες 
που παρέχουν πρόσβαση σε δικαιώματα 
έναντι χρηματοοικονομικής συμμετοχής 
της Ένωσης πρέπει να συμβάλουν στη 
δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας 
πλαισίου διακυβέρνησης για τη 
διασφάλιση ιδίως, αποδοτικών μέτρων 
παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης, 
καθώς και της συνανάπτυξης με τρίτες 
χώρες και της οικονομικής βιωσιμότητας 
του ευρωπαϊκού στόλου.

Or. es

Τροπολογία 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39a) Πρέπει η Ένωση, όταν συνάπτει 
συμφωνίες βιώσιμης αλιείας με χώρες 
που μοιράζονται την ίδια θαλάσσια 
λεκάνη με τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες 
περιφέρειες, να διασφαλίζει δίκαιη 
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κατανομή των πόρων.

Or. fr

Τροπολογία 493
Lucas Hartong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η εισαγωγή ρήτρας για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στις συμφωνίες 
βιώσιμης αλιείας πρέπει να είναι 
απολύτως συμβατή με τους γενικούς 
σκοπούς της αναπτυξιακής πολιτικής της 
Ένωσης.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 494
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η εισαγωγή ρήτρας για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στις συμφωνίες 
βιώσιμης αλιείας πρέπει να είναι 
απολύτως συμβατή με τους γενικούς 
σκοπούς της αναπτυξιακής πολιτικής της 
Ένωσης.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 495
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Καθίσταται αναγκαίο οι αλιευτικές 
συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων 
χωρών να διασφαλίζουν ότι οι 
περιβαλλοντικές, οικονομικές και 
κοινωνικές απαιτήσεις των τύπων αλιείας 
που προέρχονται από τις εισαγωγές θα 
είναι ισοδύναμες με τις κοινοτικές 
απαιτήσεις, ούτως ώστε να μπορούν τα 
ενδοκοινοτικά προϊόντα να 
ανταγωνίζονται κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες και, επιπλέον, να επεκταθεί με 
υπεύθυνο τρόπο το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό μοντέλο ανάπτυξης. 
Πρέπει να διασφαλιστεί επίσης ο θεμιτός 
ανταγωνισμός των προϊόντων τρίτων 
χωρών όσον αφορά τον σεβασμό των 
συνθηκών εργασίας και των 
περιβαλλοντικών προτύπων, 
διασφαλίζοντας ότι προέρχεται από 
νόμιμη, δηλωμένη και ρυθμιζόμενη 
αλιεία. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 
υπάρχει αμοιβαιότητα με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση όσον αφορά τα προϊόντα που 
προέρχονται από τρίτες χώρες.

Or. es

Τροπολογία 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Ο σεβασμός στις δημοκρατικές αρχές 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 
ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε 
άλλες συναφείς διεθνείς πράξεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στην 

(41) Ο σεβασμός στις δημοκρατικές αρχές 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 
ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε 
άλλες συναφείς διεθνείς πράξεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στην 
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αρχή του κράτους δικαίου, πρέπει να 
αποτελούν ουσιώδες στοιχείο των 
συμφωνιών βιώσιμης αλιείας και να 
περιλαμβάνουν ειδική ρήτρα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

αρχή του κράτους δικαίου, πρέπει να 
αποτελούν ουσιώδες στοιχείο των 
συμφωνιών βιώσιμης αλιείας και να 
περιλαμβάνουν ειδική ρήτρα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και κατά 
περίπτωση με τις συναφείς διατάξεις των 
συμφωνιών που έχει συνάψει η Ένωση 
και οι χώρες ΑΚΕ.

Or. fr

Τροπολογία 497
Lucas Hartong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Ο σεβασμός στις δημοκρατικές αρχές 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 
ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε 
άλλες συναφείς διεθνείς πράξεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στην 
αρχή του κράτους δικαίου, πρέπει να 
αποτελούν ουσιώδες στοιχείο των 
συμφωνιών βιώσιμης αλιείας και να 
περιλαμβάνουν ειδική ρήτρα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

(41) Ο σεβασμός στις δημοκρατικές αρχές 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 
ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε 
άλλες συναφείς διεθνείς πράξεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στην 
αρχή του κράτους δικαίου, πρέπει να 
αποτελούν ουσιώδες στοιχείο των 
συμφωνιών βιώσιμης αλιείας και να 
περιλαμβάνουν ειδική ρήτρα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Τα κράτη που 
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
δεν είναι επιλέξιμα για συμφωνίες αλιείας.

Or. nl

Τροπολογία 498
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Ο σεβασμός στις δημοκρατικές αρχές (41) Ο σεβασμός στις δημοκρατικές αρχές 
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και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 
ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε 
άλλες συναφείς διεθνείς πράξεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στην 
αρχή του κράτους δικαίου, πρέπει να 
αποτελούν ουσιώδες στοιχείο των 
συμφωνιών βιώσιμης αλιείας και να 
περιλαμβάνουν ειδική ρήτρα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να 
αποτελεί ουσιώδες στοιχείο των
συμφωνιών βιώσιμης αλιείας, και οι εν 
λόγω συμφωνίες ή τα πρωτόκολλα 
εφαρμογής τους μπορούν να ανασταλούν 
σε περίπτωση κατάφορης παραβίασης 
των αρχών αυτών. Είναι, επίσης, 
απαραίτητο οι χώρες-εταίροι της 
Ένωσης να μπορούν, προτού δεσμευτούν 
για τη σύναψη μιας συμφωνίας, να είναι 
ακριβώς και πλήρως ενημερωμένες για 
την έκταση των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων που φέρει κάθε μέρος της 
συμφωνίας. Στην περίπτωση των χωρών 
ΑΚΕ, υπάρχουν στοιχεία ότι οι διατάξεις 
των άρθρων 8, 9 και 96 της συμφωνίας 
του Κοτονού παρέχουν τη νομική βάση 
των συναφών νομικών διατάξεων που 
δεσμεύουν την Ένωση και τους εταίρους 
της, χωρίς να χρειάζεται να εισαχθεί
ειδική ρήτρα.

Or. fr

Τροπολογία 499
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Ο σεβασμός στις δημοκρατικές αρχές 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 
ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε 
άλλες συναφείς διεθνείς πράξεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στην 
αρχή του κράτους δικαίου, πρέπει να 
αποτελούν ουσιώδες στοιχείο των 
συμφωνιών βιώσιμης αλιείας και να 
περιλαμβάνουν ειδική ρήτρα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

(41) Ο σεβασμός στις δημοκρατικές αρχές 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 
ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε 
άλλες συναφείς διεθνείς πράξεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στην 
αρχή του κράτους δικαίου, αποτελεί μέρος
των συμφωνιών βιώσιμης αλιείας, που 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν ειδική ρήτρα 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα συναφή 
προς τους γενικούς αναπτυξιακούς 
στόχους της Ένωσης, εφόσον αυτό 
δικαιολογείται.
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Or. pt

Τροπολογία 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις για 
διαφανές πλαίσιο στο σύνολο των 
διαβουλεύσεων σχετικά με την αλιεία που 
πραγματοποιούνται μεταξύ της Ένωσης 
και των τρίτων χωρών με τις οποίες 
γειτνιάζει προκειμένου να υπάρξουν 
ανταλλαγές και κατανομή αλιευτικών 
δυνατοτήτων, ή πρόσβαση των σκαφών 
τους στα αντίστοιχα ύδατά τους.

Or. fr

Τροπολογία 501
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Με στόχο τη βελτίωση της 
συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες και 
της διαχείρισης των κοινών αποθεμάτων, 
η Ένωση πρέπει να μεριμνήσει για τη 
σύναψη συμφωνιών βιώσιμης αλιευτικής 
συνεργασίας με τις εν λόγω χώρες.

Or. es

Τροπολογία 502
Patrice Tirolien
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41β) Οι συμφωνίες αλιείας που έχουν 
συναφθεί από την Ένωση με τρίτες χώρες 
με τις οποίες γειτνιάζει σχετικά με τις 
αμοιβαίες αλιευτικές σχέσεις, επιτρέπουν 
ετήσιες διαπραγματεύσεις, αλλά δεν 
προβλέπουν κανέναν συγκεκριμένο και 
ακριβή τρόπο πλαισίωσης της εφαρμογής 
τους από την Επιτροπή. Συνεπώς, πρέπει 
να αναγνωριστεί στο Συμβούλιο η 
δυνατότητα να υποβάλλει σε ετήσια βάση 
συστάσεις στην Επιτροπή για τη 
διεξαγωγή των διαβουλεύσεων που αυτή 
πραγματοποιεί.

Or. fr

Τροπολογία 503
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41β) Λαμβάνοντας υπόψη το σοβαρό 
πρόβλημα της πειρατείας, το οποίο 
πλήττει τα ευρωπαϊκή σκάφη που 
αλιεύουν σε τρίτες χώρες δυνάμει 
διμερών και πολυμερών συμφωνιών, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα και οι 
ενέργειες για την προστασία των 
αλιευτικών αυτών σκαφών που είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα στην πειρατεία.

Or. es

Τροπολογία 504
Estelle Grelier
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η υδατοκαλλιέργεια πρέπει να 
συμβάλλει στη διατήρηση του δυναμικού 
παραγωγής τροφίμων σε βιώσιμη βάση σε 
όλη την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η επισιτιστική ασφάλεια 
για τους ευρωπαίους πολίτες και να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση της 
αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης σε 
θαλάσσια προϊόντα διατροφής.

(42) Η υδατοκαλλιέργεια πρέπει να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη του δυναμικού 
παραγωγής τροφίμων σε βιώσιμη βάση σε 
όλη την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η επισιτιστική ασφάλεια 
για τους ευρωπαίους πολίτες και να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση της 
αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης σε 
θαλάσσια προϊόντα διατροφής.

Or. fr

Τροπολογία 505
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η υδατοκαλλιέργεια πρέπει να 
συμβάλλει στη διατήρηση του δυναμικού 
παραγωγής τροφίμων σε βιώσιμη βάση σε 
όλη την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η επισιτιστική ασφάλεια 
για τους ευρωπαίους πολίτες και να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση της 
αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης σε 
θαλάσσια προϊόντα διατροφής.

(42) Η υδατοκαλλιέργεια πρέπει να 
συμβάλλει στην επέκταση του δυναμικού 
παραγωγής τροφίμων σε βιώσιμη βάση σε 
όλη την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η επισιτιστική ασφάλεια 
για τους ευρωπαίους πολίτες, να μειωθούν 
οι εισαγωγές προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
παγκόσμιας ζήτησης σε θαλάσσια 
προϊόντα διατροφής.

Or. pt

Τροπολογία 506
Struan Stevenson
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η υδατοκαλλιέργεια πρέπει να 
συμβάλλει στη διατήρηση του δυναμικού 
παραγωγής τροφίμων σε βιώσιμη βάση σε 
όλη την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η επισιτιστική ασφάλεια 
για τους ευρωπαίους πολίτες και να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση της 
αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης σε 
θαλάσσια προϊόντα διατροφής.

(42) Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια 
πρέπει να συμβάλλουν στη διατήρηση του 
δυναμικού παραγωγής τροφίμων σε 
βιώσιμη βάση σε όλη την Ένωση, ώστε να 
εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η 
επισιτιστική ασφάλεια για τους 
ευρωπαίους πολίτες και να συμβάλουν
στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
παγκόσμιας ζήτησης σε θαλάσσια 
προϊόντα διατροφής.

Or. en

Τροπολογία 507
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η υδατοκαλλιέργεια πρέπει να 
συμβάλλει στη διατήρηση του δυναμικού 
παραγωγής τροφίμων σε βιώσιμη βάση σε 
όλη την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η επισιτιστική ασφάλεια 
για τους ευρωπαίους πολίτες και να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση της 
αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης σε 
θαλάσσια προϊόντα διατροφής.

(42) Η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να 
συμβάλλει στη διατήρηση του δυναμικού 
παραγωγής τροφίμων σε όλη την Ένωση, 
εφόσον προωθείται μια μορφή 
υδατοκαλλιέργειας βιώσιμη και 
εκτεταμένη, ώστε να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η επισιτιστική ασφάλεια 
για τους ευρωπαίους πολίτες και να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση της 
αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης σε 
θαλάσσια προϊόντα διατροφής.

Or. es

Τροπολογία 508
Luís Paulo Alves



AM\901580EL.doc 175/185 PE489.437v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Η υδατοκαλλιέργεια έχει τη 
δυνατότητα να παρέχει υγιεινά, ασφαλή, 
βιώσιμα προϊόντα υψηλής ποιότητας υπό 
περιβαλλοντικές συνθήκες και μπορεί να 
συμβάλει ως παράγων σταθεροποίησης 
της απασχόλησης σε πολλές περιφέρειες 
της Ευρώπης που εξαρτώνται από την 
αλιεία σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.

Or. pt

Τροπολογία 509
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
συμβάλλει στην στρατηγική Ευρώπη 2020 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και στην επίτευξη 
των στόχων που καθορίζονται στην εν 
λόγω στρατηγική.

(44) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
συμβάλλει, αναφορικά με δραστηριότητες 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στην 
στρατηγική Ευρώπη 2020 για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων 
που καθορίζονται στην εν λόγω 
στρατηγική.

Or. pt

Τροπολογία 510
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Πρέπει να θεσπιστούν μη 
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δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την κοινωνική διάσταση της 
κοινής πολιτικής αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας προκειμένου να τεθεί 
το άτομο στο επίκεντρο της πολιτικής και 
να έχει η Ένωση ελάχιστους κοινωνικούς 
κανόνες για τους τομείς της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας με στόχο κυρίως 
την εναρμόνιση στο εσωτερικό της 
Ένωσης των συνθηκών ασφάλειας, 
διαβίωσης και εργασίας, την εγγύηση της 
επιμόρφωσης και της επαγγελματικής 
απασχόλησης.

Or. fr

Τροπολογία 511
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Πρέπει να αναγνωριστεί και να 
τονιστεί το μεγάλο έργο που έχουν 
επιτελέσει ιστορικά οι γυναίκες στον 
κόσμο της αλιείας, το οποίο όχι μόνο 
συνιστά προστιθέμενη αξία στον εν λόγω 
τομέα αλλά και θεμελιώδες μέρος της 
αλιείας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση 
των γυναικών που απασχολούνται στην 
κατασκευή διχτύων και την εκφόρτωση 
και τη συσκευασία των αλιευμάτων.

Or. es

Τροπολογία 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)



AM\901580EL.doc 177/185 PE489.437v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Πρέπει να θεσπιστούν 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
κοινωνική διάσταση της κοινής πολιτικής 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
προκειμένου να τεθεί το άτομο στο 
επίκεντρο της πολιτικής και να έχει η 
Ένωση ελάχιστους κοινωνικούς κανόνες 
για τους τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας με στόχο κυρίως την 
εναρμόνιση στο εσωτερικό της Ένωσης 
των συνθηκών ασφάλειας, διαβίωσης και 
εργασίας, την εγγύηση της επιμόρφωσης 
και της επαγγελματικής απασχόλησης.

Or. fr

Τροπολογία 513
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Επειδή οι δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας στην Ένωση 
επηρεάζονται από διαφορετικές συνθήκες 
κατά μήκος των εθνικών συνόρων, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις άδειες των 
επιχειρήσεων, πρέπει να αναπτυχθούν 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, την 
υποστήριξη της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας του, και την ενθάρρυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας, τη 
διαφοροποίηση και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις παράκτιες και 
αγροτικές περιοχές, καθώς τη δημιουργία 
μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών και βέλτιστων 
πρακτικών μέσω μιας ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού εθνικών μέτρων που αφορούν 

(45) Επειδή οι δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας στην Ένωση 
επηρεάζονται από διαφορετικές συνθήκες 
κατά μήκος των εθνικών συνόρων, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις άδειες των 
επιχειρήσεων, πρέπει να αναπτυχθούν 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, 
προσαρμοσμένες στους ισχύοντες 
περιορισμούς σε κάθε κράτος μέλος, για 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, την 
υποστήριξη της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας του, και την ενθάρρυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας και της 
αύξησης της παραγωγής με χρήση των 
πλέον ενδεδειγμένων για κάθε χώρα ειδών 
και μεθόδων παραγωγής, και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής στις παράκτιες και 
αγροτικές περιοχές, καθώς και τη 
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την ασφάλεια των επιχειρήσεων, την 
πρόσβαση στα ύδατα και τον χώρο της 
Ένωσης και τη διοικητική απλούστευση 
της αδειοδότησης.

δημιουργία μηχανισμών ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
και βέλτιστων πρακτικών μέσω μιας 
ανοικτής μεθόδου συντονισμού εθνικών 
μέτρων που αφορούν την ασφάλεια των 
επιχειρήσεων, την πρόσβαση στα ύδατα 
και τον χώρο της Ένωσης και τη 
διοικητική απλούστευση της αδειοδότησης 
ή των παραχωρήσεων.

Or. pt

Τροπολογία 514
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Επειδή οι δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας στην Ένωση 
επηρεάζονται από διαφορετικές συνθήκες 
κατά μήκος των εθνικών συνόρων, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τις άδειες των 
επιχειρήσεων, πρέπει να αναπτυχθούν 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, την 
υποστήριξη της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας του, και την ενθάρρυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας, τη 
διαφοροποίηση και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις παράκτιες και 
αγροτικές περιοχές, καθώς τη δημιουργία 
μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών και βέλτιστων 
πρακτικών μέσω μιας ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού εθνικών μέτρων που αφορούν 
την ασφάλεια των επιχειρήσεων, την 
πρόσβαση στα ύδατα και τον χώρο της 
Ένωσης και τη διοικητική απλούστευση 
της αδειοδότησης.

(45) Πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας του εκτεταμένου
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, την 
υποστήριξη της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας του, και την ενθάρρυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας, τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής στις παράκτιες και 
αγροτικές περιοχές, καθώς και τη 
δημιουργία μηχανισμών ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
και βέλτιστων πρακτικών μέσω μιας 
ανοικτής μεθόδου συντονισμού εθνικών 
μέτρων που αφορούν την ασφάλεια των 
επιχειρήσεων, την πρόσβαση στα ύδατα 
και τον χώρο της Ένωσης.

Or. es
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Τροπολογία 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Επειδή οι δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας στην Ένωση 
επηρεάζονται από διαφορετικές συνθήκες 
κατά μήκος των εθνικών συνόρων, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις άδειες των 
επιχειρήσεων, πρέπει να αναπτυχθούν 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, την 
υποστήριξη της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας του, και την ενθάρρυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας, τη 
διαφοροποίηση και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις παράκτιες και 
αγροτικές περιοχές, καθώς και τη 
δημιουργία μηχανισμών ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών
και βέλτιστων πρακτικών μέσω μιας 
ανοικτής μεθόδου συντονισμού εθνικών 
μέτρων που αφορούν την ασφάλεια των 
επιχειρήσεων, την πρόσβαση στα ύδατα 
και τον χώρο της Ένωσης και τη 
διοικητική απλούστευση της 
αδειοδότησης.

(45) Επειδή οι δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας στην Ένωση 
επηρεάζονται από διαφορετικές συνθήκες 
κατά μήκος των εθνικών συνόρων, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις άδειες των 
επιχειρήσεων, πρέπει να αναπτυχθούν 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, την 
υποστήριξη της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας του, και την ενθάρρυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας, τη 
διαφοροποίηση και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις παράκτιες και 
αγροτικές περιοχές, καθώς και τη 
δημιουργία μηχανισμών ανταλλαγής 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
μέσω μιας ανοικτής μεθόδου συντονισμού 
περιφερειακών και εθνικών μέτρων που 
αφορούν την ασφάλεια των επιχειρήσεων, 
την πρόσβαση στα ύδατα και τον χώρο της
Ένωσης και τη διοικητική απλούστευση 
της αδειοδότησης.

Or. es

Τροπολογία 516
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η εξειδικευμένη φύση της (46) Η εξειδικευμένη φύση της 
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υδατοκαλλιέργειας απαιτεί τη δημιουργία 
ενός γνωμοδοτικού συμβουλίου για 
διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους 
σχετικά με τα στοιχεία των ενωσιακών 
πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν 
την υδατοκαλλιέργεια.

υδατοκαλλιέργειας απαιτεί τη δημιουργία 
ενός γνωμοδοτικού συμβουλίου για 
διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους 
σχετικά με τα στοιχεία των ενωσιακών 
πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν 
την εκτεταμένη και εντατική 
υδατοκαλλιέργεια.

Or. es

Τροπολογία 517
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η εξειδικευμένη φύση της 
υδατοκαλλιέργειας απαιτεί τη δημιουργία 
ενός γνωμοδοτικού συμβουλίου για 
διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους 
σχετικά με τα στοιχεία των ενωσιακών
πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν
την υδατοκαλλιέργεια.

(46) Η εξειδικευμένη φύση και η τεράστια 
ποικιλομορφία της υδατοκαλλιέργειας σε 
κάθε κράτος μέλος απαιτούν η διαχείριση 
και η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας να 
πραγματοποιούνται εντός του πολιτικού 
και νομικού πλαισίου κάθε κράτους 
μέλους, με την Ένωση να ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, χωρίς 
κεντρική διαχείριση σε ενωσιακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 518
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46α) Λαμβάνοντας υπόψη την 
ιδιαιτερότητα των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών, κυρίως 
την απομακρυσμένη θέση τους και τη 
σημασία της αλιευτικής δραστηριότητας 
για την οικονομία τους, πρέπει να 
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δημιουργηθεί γνωμοδοτικό συμβούλιο για 
τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες 
περιφέρειες, το οποίο θα αποτελείται από 
τρεις υποεπιτροπές (Νοτιοδυτικά ύδατα, 
ύδατα Νοτιοδυτικού Ινδικού Ωκεανού, 
ύδατα της λεκάνης Αντιλλών-Γουιάνας). 
Το εν λόγω γνωμοδοτικό συμβούλιο θα 
συμβάλει επίσης στην καταπολέμηση της 
παράνομης, λαθραίας και άναρχης 
αλιείας σε παγκόσμια κλίμακα.

Or. fr

Τροπολογία 519
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46β) Λαμβάνοντας υπόψη την 
ιδιαιτερότητα των τύπων αλιείας στα 
εσωτερικά ύδατα, κυρίως τον σημαντικό 
αριθμό θέσεων απασχόλησης που 
αντιπροσωπεύουν, τις απειλές που 
βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τους εν λόγω 
τύπους αλιείας, την μικρή προσοχή που 
τους δίνεται και την εμπειρογνωμοσύνη 
τους για τα υδάτινα είδη και χώρους, 
πρέπει να συσταθεί γνωμοδοτικό 
συμβούλιο για τις εσωτερικές περιοχές 
αλιείας. Το εν λόγω γνωμοδοτικό 
συμβούλιο θα επιτρέψει στην αλιεία να 
οργανωθεί συλλογικά μέσω μιας 
οικοσυστημικής προσέγγισης.

Or. fr

Τροπολογία 520
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης και 
απαιτείται απλοποίηση για να βελτιωθεί η 
διαχείριση της παραγωγής και των 
δραστηριοτήτων εμπορίας του κλάδου· η 
κοινή οργάνωση αγοράς για τα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
εξασφαλίζει όρους ισότιμου ανταγωνισμού 
για όλα τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην 
αγορά της Ένωσης, πρέπει να επιτρέπει 
στους καταναλωτές να κάνουν καλύτερα 
ενημερωμένες επιλογές και να 
υποστηρίζουν την υπεύθυνη κατανάλωση, 
και θα βελτιώσει την οικονομική γνώση 
και κατανόηση των αγορών της Ένωσης 
κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.

(47) Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης και 
απαιτείται απλοποίηση για να βελτιωθεί η 
διαχείριση της παραγωγής και των 
δραστηριοτήτων εμπορίας του κλάδου· η 
κοινή οργάνωση αγοράς για τα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
εξασφαλίζει όρους ισότιμου ανταγωνισμού 
για όλα τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην 
αγορά της Ένωσης είτε τα εν λόγω 
προϊόντα προέρχονται από την Ένωση ή 
από τρίτες χώρες, πρέπει να επιτρέπει 
στους καταναλωτές να κάνουν καλύτερα 
ενημερωμένες επιλογές και να 
υποστηρίζουν την υπεύθυνη κατανάλωση, 
και θα βελτιώσει την οικονομική γνώση 
και κατανόηση των αγορών της Ένωσης 
κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Το 
κεφάλαιο σχετικά με την κοινή οργάνωση 
των αγορών πρέπει να περιλαμβάνει 
διατάξεις που έχουν ως στόχο τη ρύθμιση 
των εισαγωγών προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας μεριμνώντας για τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα.

Or. fr

Τροπολογία 521
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης και 
απαιτείται απλοποίηση για να βελτιωθεί η 
διαχείριση της παραγωγής και των 

(47) Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης και 
απαιτείται απλοποίηση για να βελτιωθεί η 
διαχείριση της παραγωγής και των 
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δραστηριοτήτων εμπορίας του κλάδου· η 
κοινή οργάνωση αγοράς για τα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
εξασφαλίζει όρους ισότιμου ανταγωνισμού 
για όλα τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην 
αγορά της Ένωσης, πρέπει να επιτρέπει 
στους καταναλωτές να κάνουν καλύτερα 
ενημερωμένες επιλογές και να 
υποστηρίζουν την υπεύθυνη κατανάλωση, 
και θα βελτιώσει την οικονομική γνώση 
και κατανόηση των αγορών της Ένωσης 
κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.

δραστηριοτήτων εμπορίας του κλάδου· η 
κοινή οργάνωση αγοράς για τα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
εξασφαλίζει όρους ισότιμου ανταγωνισμού 
για όλα τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην 
αγορά της Ένωσης, πρέπει να επιτρέπει 
στους καταναλωτές να κάνουν καλύτερα 
ενημερωμένες επιλογές και να 
υποστηρίζουν την υπεύθυνη κατανάλωση, 
και θα βελτιώσει την οικονομική γνώση 
και κατανόηση των αγορών της Ένωσης 
κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.
Πρέπει, επίσης, η κοινή οργάνωση των 
αγορών να διαθέτει μέσα, τα οποία 
επιτρέπουν την προσαρμογή στις αλλαγές 
της αγοράς που συνδέονται με την 
κατάσταση των πόρων και ιδιαιτέρως με 
τον στόχο επίτευξης της μέγιστης 
βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ). Πρέπει, 
τέλος, να διευκολυνθεί η διάρθρωση των 
δικτύων και ο ανάντη-κατάντη 
σύνδεσμος των εν λόγω δικτύων.

Or. fr

Τροπολογία 522
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης και 
απαιτείται απλοποίηση για να βελτιωθεί η 
διαχείριση της παραγωγής και των 
δραστηριοτήτων εμπορίας του κλάδου· η
κοινή οργάνωση αγοράς για τα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
εξασφαλίζει όρους ισότιμου ανταγωνισμού 
για όλα τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην 
αγορά της Ένωσης, πρέπει να επιτρέπει 

(47) Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης και 
απαιτείται διοικητική απλοποίηση για να 
βελτιωθεί η διαχείριση της παραγωγής και 
των δραστηριοτήτων εμπορίας του κλάδου.
Όσον αφορά την εμπορία, είναι ουσιώδες 
να εναρμονιστούν οι κανόνες που διέπουν 
τις πληρωμές προς τους παραγωγούς 
στην ΕΕ σε διάστημα 30 ημερών από την 
ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων.
Η κοινή οργάνωση αγοράς για τα προϊόντα 
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στους καταναλωτές να κάνουν καλύτερα 
ενημερωμένες επιλογές και να 
υποστηρίζουν την υπεύθυνη κατανάλωση, 
και θα βελτιώσει την οικονομική γνώση 
και κατανόηση των αγορών της Ένωσης 
κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
εξασφαλίζει όρους ισότιμου ανταγωνισμού 
για όλα τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην 
αγορά της Ένωσης, με σήμανση που θα 
διαφοροποιεί τα κοινοτικά από τα 
εισαγόμενα προϊόντα, πρέπει να επιτρέπει 
στους καταναλωτές να κάνουν καλύτερα 
ενημερωμένες επιλογές και να 
υποστηρίζουν την υπεύθυνη κατανάλωση, 
και θα βελτιώσει την οικονομική γνώση 
και κατανόηση των αγορών της Ένωσης 
κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.

Or. pt

Τροπολογία 523
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης και 
απαιτείται απλοποίηση για να βελτιωθεί η 
διαχείριση της παραγωγής και των 
δραστηριοτήτων εμπορίας του κλάδου· η 
κοινή οργάνωση αγοράς για τα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
εξασφαλίζει όρους ισότιμου ανταγωνισμού 
για όλα τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην 
αγορά της Ένωσης, πρέπει να επιτρέπει 
στους καταναλωτές να κάνουν καλύτερα 
ενημερωμένες επιλογές και να 
υποστηρίζουν την υπεύθυνη κατανάλωση, 
και θα βελτιώσει την οικονομική γνώση 
και κατανόηση των αγορών της Ένωσης 
κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.

(47) Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης και 
απαιτείται απλοποίηση για να βελτιωθεί η 
διαχείριση της παραγωγής και των 
δραστηριοτήτων εμπορίας του κλάδου· η 
κοινή οργάνωση αγοράς για τα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
εξασφαλίζει όρους ισότιμου ανταγωνισμού 
για όλα τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην 
αγορά της Ένωσης, πρέπει να επιτρέπει 
στους καταναλωτές να κάνουν καλύτερα 
ενημερωμένες επιλογές με τη δυνατότητα 
ανίχνευσης και να υποστηρίζουν την 
υπεύθυνη κατανάλωση, και θα βελτιώσει 
την οικονομική γνώση και κατανόηση των 
αγορών της Ένωσης κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού.

Or. es
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