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Τροπολογία 1688
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που εγκρίνουν μέτρα 
διατήρησης δυνάμει του άρθρου 17 
παράγραφος 1, κοινοποιούν αυτά τα μέτρα 
στην Επιτροπή, στα υπόλοιπα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και στα οικεία 
γνωμοδοτικά συμβούλια.

Τα κράτη μέλη που εγκρίνουν μέτρα 
διατήρησης δυνάμει του άρθρου 17 
παράγραφος 1, κοινοποιούν αυτά τα μέτρα 
στην Επιτροπή, στα υπόλοιπα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και στα οικεία 
γνωμοδοτικά συμβούλια, τα οποία 
καλούνται να λάβουν μέρος στη σχετική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Or. pt

Τροπολογία 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που εγκρίνουν μέτρα 
διατήρησης δυνάμει του άρθρου 17 
παράγραφος 1, κοινοποιούν αυτά τα 
μέτρα στην Επιτροπή, στα υπόλοιπα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και στα οικεία 
γνωμοδοτικά συμβούλια.

Τα κράτη μέλη που εγκρίνουν μέτρα 
διατήρησης θα πράττουν κάτι τέτοιο σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες 
περιφερειακές αρχές και τα εμπλεκόμενα 
γνωμοδοτικά συμβούλια, ως βέλτιστο 
τρόπο για την προσαρμογή τους στις 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες κάθε 
αλιευτικής ζώνης, στους διάφορους 
τύπους αλίευσης και στις ανάγκες κάθε 
ζώνης ή περιφέρειας. Θα κοινοποιούν 
κάτι τέτοιο στην Επιτροπή και στα 
υπόλοιπα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. es
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Τροπολογία 1690
Carmen Fraga Estévez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
Αξιολόγηση
Η Επιτροπή δύναται ανά πάς στιγμή να 
αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
διατήρησης που εγκρίνουν τα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1.

Or. es

Τροπολογία 1691
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
Αξιολόγηση
Η Επιτροπή δύναται ανά πάς στιγμή να 
αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
διατήρησης που εγκρίνουν τα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1692
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 19 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται ανά πάς στιγμή να 
αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
διατήρησης που εγκρίνουν τα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1.

Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή να 
αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
διατήρησης που εγκρίνουν τα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1, 
βασιζόμενη στην εμπειρογνωμοσύνη της 
ΕΤΟΕΑ.

Or. fr

Τροπολογία 1693
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται ανά πάς στιγμή να
αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
διατήρησης που εγκρίνουν τα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1.

Η Επιτροπή σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, αρχής γενομένης από το 
2015 και εν συνεχεία τουλάχιστον μία 
φορά κάθε τρία χρόνια, αξιολογεί την 
εφαρμογή, τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
διατήρησης που εγκρίνουν τα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 και 
τα αποτελέσματα τίθενται στη διάθεση 
του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 1694
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται ανά πάς στιγμή να 
αξιολογεί τη συμβατότητα και την 

Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή να 
αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
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αποτελεσματικότητα των μέτρων 
διατήρησης που εγκρίνουν τα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1.

αποτελεσματικότητα των μέτρων 
διατήρησης που εγκρίνουν τα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 18, παράγραφος 2 ή 3 
και, οπωσδήποτε, αξιολογεί και 
υποβάλλει έκθεση γι’ αυτά τουλάχιστον 
μία φορά κάθε τρία χρόνια ή όπως 
ενδεχομένως απαιτηθεί από το σχετικό 
πολυετές σχέδιο.

Or. en

Τροπολογία 1695
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται ανά πάς στιγμή να 
αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
διατήρησης που εγκρίνουν τα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1.

Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή να 
αξιολογεί τη συμμόρφωση, τη συνοχή, τη
συμβατότητα και την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων διατήρησης που εγκρίνουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 1.

Or. es

Τροπολογία 1696
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον τα 
μέτρα συνάδουν με τα πολυετή σχέδια και 
είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 17 και τους στόχους που 
προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα πολυετή σχέδια αποτελούν το πλαίσιο κατευθύνσεων για οποιαδήποτε μέτρα διατήρησης 
εγκρίνονται από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή μέσω της προτεινόμενης αξιολόγησης πρέπει να 
διασφαλίζει τη συνέπεια των μέτρων διατήρησης που εγκρίνονται από τα κράτη μέλη με τα 
σχετικά πολυετή σχέδια.

Τροπολογία 1697
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρχής γενομένης από το 2015 και εν 
συνεχεία κάθε τρία χρόνια, η Επιτροπή 
αξιολογεί τα πολυετή σχέδια και 
διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που 
προκύπτουν συμπεριλαμβάνονται στα 
αναθεωρημένα σχέδια.

Or. en

Τροπολογία 1698
Struan Stevenson.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε αξιολόγηση 
που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο και μεριμνεί για τη δημόσια 
πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες 
δημοσιεύοντάς τις σε κατάλληλους 
ιστότοπους ή παρέχοντας απευθείας 
συνδέσμους προς αυτές. Όσον αφορά την 
πρόσβαση σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες, εφαρμόζονται οι κανονισμοί 
1049/2001/ΕΚ και 1367/2006/ΕΚ.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
α) που επηρεάζεται ή είναι πιθανόν να 



PE491.361v01-00 8/185 AM\905830EL.doc

EL

επηρεαστεί από την απόφαση, ή
β) που έχει επαρκές συμφέρον επί της 
απόφασης
έχει δικαίωμα να ζητήσει εσωτερική 
επανεξέταση της απόφασης της 
Επιτροπής.
Προς τούτο, το συμφέρον κάθε μη 
κυβερνητικής οργάνωσης που προάγει 
την προστασία του περιβάλλοντος ή τα 
οικονομικά ή κοινωνικά συμφέροντα των 
αλιέων και ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις δυνάμει του άρθρου 4δ, 
θεωρείται επαρκές για τους σκοπούς του 
εδαφίου β). 
Η απόφαση της Επιτροπής για κάθε 
παρόμοια αίτηση εσωτερικής 
επανεξέτασης λαμβάνεται εντός δύο 
μηνών από την υποβολής της αίτησης και 
αποστέλλεται στον αιτούντα.

Or. en

Τροπολογία 1699
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει διαδικασίες 
κυρώσεων για μη συμμόρφωση οι οποίες 
είναι αναλογικές, αποτρεπτικές και 
αποτελεσματικές.

Or. en

Τροπολογία 1700
Struan Stevenson.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Σύμφωνα με την οικεία ισχύουσα 
ενωσιακή νομοθεσία, τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη παρέχονται έγκαιρα 
και πραγματικά δυνατότητες συμμετοχής 
στη διατύπωση και τη συμφωνία μέτρων 
διατήρησης δυνάμει των ανωτέρω 
άρθρων 17 και 18, με τη συμμετοχή, όπου 
είναι δυνατό, υφισταμένων φορέων ή 
δομών διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειακών συμβάσεων για τις 
θάλασσες, των επιστημονικών 
συμβουλευτικών φορέων και των 
γνωμοδοτικών συμβουλίων. 
2. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν και θέτουν 
στη διάθεση του κοινού για υποβολή 
παρατηρήσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της δημοσίευσής τους στις κατάλληλους 
ιστότοπους ή παρέχοντας απευθείας 
συνδέσμους προς αυτές, περιλήψεις των 
σχεδίων μέτρων διατήρησης που 
προτείνονται προς θέσπιση δυνάμει του 
άρθρου 17.
3. Σύμφωνα με την οδηγία 2007/2/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, για 
την εκτέλεση του έργου της σε σχέση με 
την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, πρόσβαση και δικαιώματα 
χρήσης του υλικού που καταρτίστηκε σε 
σχέση με τη διατύπωση και τη θέσπιση 
εθνικών μέτρων διατήρησης δυνάμει του 
άρθρου 19.
4. Όσον αφορά την πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες, 
εφαρμόζονται η οδηγία 2003/4/ΕΚ και οι 
κανονισμοί 1049/2001/ΕΚ και 
1367/2006/ΕΚ.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
α) που επηρεάζεται ή είναι πιθανόν να 
επηρεαστεί από την απόφαση, ή
β) που έχει επαρκές συμφέρον επί της 
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απόφασης, ή εναλλακτικά
γ) που υποστηρίζει ότι επέρχεται 
αποδυνάμωση δικαιώματος, όταν αυτό 
απαιτείται ως προϋπόθεση από το 
διοικητικό δικονομικό δίκαιο ενός 
κράτους μέλους,
έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την 
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
εσωτερική επανεξέταση απόφασης 
δυνάμει του παρόντος άρθρου.
Οι έννοιες «επαρκές συμφέρον» και 
«αποδυνάμωση δικαιώματος» 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
Προς τούτο, το συμφέρον κάθε μη 
κυβερνητικής οργάνωσης που προάγει 
την προστασία του περιβάλλοντος ή τα 
οικονομικά ή κοινωνικά συμφέροντα των 
αλιέων και ανταποκρίνεται σε οιεσδήποτε 
απαιτήσεις δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, θεωρείται επαρκές για τους 
σκοπούς του εδαφίου β).  Επίσης, για τον 
σκοπό του εδαφίου γ), η οργάνωση αυτή 
θεωρείται ότι έχει δικαιώματα τα οποία 
είναι δυνατόν να αποδυναμώνονται.

Όσον αφορά την απόφαση της αρμόδιας 
αρχής, τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο έχουν 
πρόσβαση σε δικαστήριο ή άλλο 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δημόσιο 
φορέα αρμόδιο για την εξέταση της 
διαδικαστικής και ουσιαστικής 
νομιμότητας της απόφασης. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν τα δικαστήρια ή τους 
φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
εκδίκαση της υπόθεσης.

Or. en

Τροπολογία 1701
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
Προεπιλεγμένα μέτρα διατήρησης τα 
οποία εγκρίνονται στο πλαίσιο πολυετών 
σχεδίων
1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
πολυετούς σχεδίου.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν
α) τα μέτρα των κρατών κριθούν 
ασύμβατα με τους στόχους πολυετούς 
σχεδίου βάσει αξιολόγησης που 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 19,  ή
β) τα μέτρα των κρατών κριθεί ότι δεν 
πληρούν αποτελεσματικά τους σκοπούς 
και τους ποσοτικοποιημένους στόχους 
που καθορίζονται σε πολυετή σχεδία 
βάσει αξιολόγησης που διεξάγεται 
σύμφωνα με το άρθρο 19,  ή
γ) ενεργοποιούνται προφυλάξεις οι οποίες 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 11 
παράγραφος η).
3. Τα μέτρα διατήρησης που θεσπίζει η 
Επιτροπή έχουν σκοπό να διασφαλίσουν 
ότι πληρούνται οι σκοποί και οι στόχοι 
που ορίζονται στο πολυετές σχέδιο. Αφού 
εκδοθούν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
από την Επιτροπή, τα μέτρα των κρατών 
μελών παύουν να ισχύουν.

Or. fr
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Τροπολογία 1702
Carmen Fraga Estévez.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
Προεπιλεγμένα μέτρα διατήρησης τα 
οποία εγκρίνονται στο πλαίσιο πολυετών 
σχεδίων
1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
πολυετούς σχεδίου.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν
α) τα μέτρα των κρατών κριθούν 
ασύμβατα με τους στόχους πολυετούς 
σχεδίου βάσει αξιολόγησης που 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 19, ή
β) τα μέτρα των κρατών κριθεί ότι δεν 
πληρούν αποτελεσματικά τους σκοπούς 
και τους ποσοτικοποιημένους στόχους 
που καθορίζονται σε πολυετή σχεδία 
βάσει αξιολόγησης που διεξάγεται 
σύμφωνα με το άρθρο 19, ή
γ) ενεργοποιούνται προφυλάξεις οι οποίες 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 11 
παράγραφος η).
3. Τα μέτρα διατήρησης που θεσπίζει η 
Επιτροπή έχουν σκοπό να διασφαλίσουν 
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ότι πληρούνται οι σκοποί και οι στόχοι 
που ορίζονται στο πολυετές σχέδιο. Αφού 
εκδοθούν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
από την Επιτροπή, τα μέτρα των κρατών 
μελών παύουν να ισχύουν.

Or. es

Τροπολογία 1703
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
Προεπιλεγμένα μέτρα διατήρησης τα 
οποία εγκρίνονται στο πλαίσιο πολυετών 
σχεδίων
1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
πολυετούς σχεδίου.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν
α) τα μέτρα των κρατών κριθούν 
ασύμβατα με τους στόχους πολυετούς 
σχεδίου βάσει αξιολόγησης που 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 19,  ή
β) τα μέτρα των κρατών κριθεί ότι δεν 
πληρούν αποτελεσματικά τους σκοπούς 
και τους ποσοτικοποιημένους στόχους 
που καθορίζονται σε πολυετή σχεδία 
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βάσει αξιολόγησης που διεξάγεται 
σύμφωνα με το άρθρο 19,  ή
γ) ενεργοποιούνται προφυλάξεις οι οποίες 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 11 
παράγραφος η).
3. Τα μέτρα διατήρησης που θεσπίζει η 
Επιτροπή έχουν σκοπό να διασφαλίσουν 
ότι πληρούνται οι σκοποί και οι στόχοι 
που ορίζονται στο πολυετές σχέδιο. Αφού 
εκδοθούν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
από την Επιτροπή, τα μέτρα των κρατών 
μελών παύουν να ισχύουν.

Or. fr

Τροπολογία 1704
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προεπιλεγμένα μέτρα διατήρησης τα 
οποία εγκρίνονται στο πλαίσιο πολυετών 
σχεδίων

Μέτρα διατήρησης τα οποία εγκρίνονται 
στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα σχέδια διατήρησης πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των πολυετών 
σχεδίων.

Τροπολογία 1705
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 1. Σύμφωνα με τους κανόνες που 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς 
σχεδίου.

προβλέπονται στη Συνθήκη, η Επιτροπή 
υποβάλει πρόταση όπου καθορίζονται τα 
μέτρα διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν:

- δεν επιτευχθεί ομοφωνία των κρατών 
μελών που έχουν άμεσο συμφέρον από 
τον τύπο αλιείας, όσον αφορά την έγκριση 
μέτρων διατήρησης με σκοπό τη θέσπιση 
πολυετούς σχεδίου, ή
- τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο 
συμφέρον από τον τύπο αλιείας δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός έξι μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς 
σχεδίου, ή
- τα μέτρα των κρατών μελών κριθούν 
ασύμβατα με τους στόχους πολυετούς 
σχεδίου βάσει αξιολόγησης που 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 19,  ή
- τα μέτρα των κρατών μελών κριθούν ως 
ανεπαρκή για την αποτελεσματική 
πλήρωση των σκοπών και των 
ποσοτικοποιημένων στόχων που 
καθορίζονται σε πολυετή σχέδια, βάσει 
αξιολόγησης που διεξάγεται σύμφωνα με 
το άρθρο 19,  ή
- ενεργοποιούνται προφυλάξεις που έχουν 
θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 11 
στοιχείο θ).

Or. fr

Τροπολογία 1706
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς 
σχεδίου.

1. Κατόπιν γνωμοδότησης των 
περιφερειακών γνωμοδοτικών 
συμβουλίων (CCR), σύμφωνα με το 
άρθρο 55, το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί να 
εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τα 
μέτρα διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς 
σχεδίου.

Or. es

Τροπολογία 1707
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς 
σχεδίου.

1. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 σχετικά 
με τα μέτρα διατήρησης για τύπους αλιείας 
που καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν 
τα κράτη μέλη που απαιτείται ή 
εξουσιοδοτούνται να λάβουν μέτρα 
δυνάμει του άρθρου 17 δεν κοινοποιήσουν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή εντός 
τριών μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του πολυετούς σχεδίου.

Or. en
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Τροπολογία 1708
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς 
σχεδίου.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός έξι μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς 
σχεδίου.

Or. en

Τροπολογία 1709
Struan Stevenson.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς 
σχεδίου.

1. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 σχετικά 
με τα μέτρα διατήρησης για τύπους αλιείας 
που καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη που 
εξουσιοδοτούνται ή απαιτείται να 
διατυπώσουν και να συμφωνήσουν μέτρα 
διατήρησης δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς 
σχεδίου. Η Επιτροπή εκδίδει παρόμοιες 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, εάν τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη που 
εξουσιοδοτούνται και απαιτείται να 
διατυπώσουν και να συμφωνήσουν μέτρα 
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διατήρησης δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός 12 μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
πολυετούς σχεδίου.

Or. en

Τροπολογία 1710
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς 
σχεδίου.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55, ύστερα από διαβούλευση με 
τα γνωμοδοτικά συμβούλια και την 
Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική 
Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα διατήρησης 
για τύπους αλιείας που καλύπτονται από 
πολυετές σχέδιο, εάν τα κράτη μέλη που 
εξουσιοδοτούνται να λάβουν μέτρα 
δυνάμει του άρθρου 17 δεν κοινοποιήσουν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή εντός της 
προθεσμίας που προβλέπεται στο 
πολυετές σχέδιο ή, ελλείψει αυτού, εντός 
τριών μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του πολυετούς σχεδίου.

Or. es

Τροπολογία 1711
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
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το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς 
σχεδίου.

το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 17 δεν
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς 
σχεδίου· ωστόσο, εάν τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο 
απαιτούν τον συντονισμό και τη 
συμφωνία πλειόνων κρατών μελών, η 
Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσει ρόλο 
διευκόλυνσης στην εν λόγω διαδικασία 
και να παρατείνει την παραπάνω 
προθεσμία κατά έναν επιπλέον μήνα 
εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι ήδη 
υπάρχει προχωρημένο στάδιο 
συναίνεσης.

Or. pt

Τροπολογία 1712
Izaskun Bilbao Barandica.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς 
σχεδίου.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 18 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς 
σχεδίου.

Or. es
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Τροπολογία 1713
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς 
σχεδίου.

1. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την 
εμπειρογνωμοσύνη κάθε κράτους μέλους 
όταν εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 55 σχετικά με τα 
μέτρα διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν τα 
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται να 
λάβουν μέτρα δυνάμει του άρθρου 17 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός έξι μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς 
σχεδίου.

Or. pt

Τροπολογία 1714
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν

διαγράφεται

α) τα μέτρα των κρατών κριθούν 
ασύμβατα με τους στόχους πολυετούς 
σχεδίου βάσει αξιολόγησης που 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 19,  ή
β) τα μέτρα των κρατών κριθεί ότι δεν 
πληρούν αποτελεσματικά τους σκοπούς 
και τους ποσοτικοποιημένους στόχους 
που καθορίζονται σε πολυετή σχεδία 
βάσει αξιολόγησης που διεξάγεται 
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σύμφωνα με το άρθρο 19,  ή
γ) ενεργοποιούνται προφυλάξεις οι οποίες 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 11 
παράγραφος η).

Or. fr

Τροπολογία 1715
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν:

2. Κατόπιν γνωμοδότησης των 
περιφερειακών γνωμοδοτικών 
συμβουλίων (CCR), σύμφωνα με το 
άρθρο 55, το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούν να 
εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τα 
μέτρα διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν:

Or. es

Τροπολογία 1716
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν

2. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
θεωρεί ότι

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή σχετίζεται με την τροπολογία του άρθρου 20, παράγραφος 2, στοιχείο γ) 
κατωτέρω.  Δεν πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να ανακαλεί μονομερώς εξουσίες από 
κράτη μέλη χωρίς τη δέουσα διαδικασία.

Τροπολογία 1717
Struan Stevenson.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν

2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 σχετικά 
με τα μέτρα διατήρησης για τύπους αλιείας 
που καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν

Or. en

Τροπολογία 1718
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν:

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55, ύστερα από διαβούλευση με 
τα γνωμοδοτικά συμβούλια και την 
Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική 
Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα διατήρησης 
για τύπους αλιείας που καλύπτονται από 
πολυετές σχέδιο, εάν:

Or. es
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Τροπολογία 1719
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, εάν

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία, εάν

Or. el

Τροπολογία 1720
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα μέτρα των κρατών κριθούν
ασύμβατα με τους στόχους πολυετούς 
σχεδίου βάσει αξιολόγησης που διεξάγεται 
σύμφωνα με το άρθρο 19, ή

α) τα μέτρα των κρατών είναι ασύμβατα με 
τους στόχους πολυετούς σχεδίου βάσει 
αξιολόγησης που διεξάγεται σύμφωνα με 
το άρθρο 19, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Συντακτική αλλαγή ώστε να συνδέεται με την τροπολογία του άρθρου 20 παράγραφος 2 της 
εισαγωγής ανωτέρω.

Τροπολογία 1721
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα μέτρα των κρατών κριθεί ότι δεν 
πληρούν αποτελεσματικά τους σκοπούς 
και τους ποσοτικοποιημένους στόχους που 
καθορίζονται σε πολυετή σχεδία βάσει 
αξιολόγησης που διεξάγεται σύμφωνα με 
το άρθρο 19, ή

β) τα μέτρα των κρατών κριθεί ότι δεν 
πληρούν αποτελεσματικά τους σκοπούς, 
ήτοι τη διατήρηση ή αποκατάσταση των 
πληθυσμών ιχθυαποθεμάτων πάνω από 
επίπεδα ικανά να εξασφαλίσουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015, 
πάνω από επίπεδα ικανά να 
εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη 
οικονομική απόδοση μέχρι το 2020 
καθώς και την επίτευξη και διατήρηση 
μιας καλής περιβαλλοντικής κατάστασης 
μέχρι το 2020, καθώς και τους 
ποσοτικοποιημένους στόχους που 
καθορίζονται σε πολυετή σχέδια βάσει 
αξιολόγησης που διεξάγεται σύμφωνα με 
το άρθρο 19, ή

Or. en

Τροπολογία 1722
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα μέτρα των κρατών κριθεί ότι δεν 
πληρούν αποτελεσματικά τους σκοπούς 
και τους ποσοτικοποιημένους στόχους που 
καθορίζονται σε πολυετή σχεδία βάσει 
αξιολόγησης που διεξάγεται σύμφωνα με 
το άρθρο 19, ή

β) τα μέτρα των κρατών δεν πληρούν 
αποτελεσματικά τους σκοπούς και τους 
ποσοτικοποιημένους στόχους που 
καθορίζονται σε πολυετή σχεδία βάσει 
αξιολόγησης που διεξάγεται σύμφωνα με 
το άρθρο 19, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Συντακτική αλλαγή ώστε να συνδέεται με την τροπολογία του άρθρου 20 παράγραφος 2 της 
εισαγωγής ανωτέρω.
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Τροπολογία 1723
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενεργοποιούνται προφυλάξεις οι οποίες 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 11 
παράγραφος η).

γ) ενεργοποιούνται προφυλάξεις οι οποίες 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 11 
παράγραφος η).

Κοινοποιεί στο κράτος μέλος τη 
γνωμοδότησή της όσον αφορά τα μέτρα, 
παρέχοντας εξηγήσεις σχετικά με τους 
λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι τα 
μέτρα δεν είναι σύμφωνα με το πολυετές 
σχέδιο, δεν πληρούν τους σκοπούς και 
τους ποσοτικοποιημένους στόχους ή 
ενεργοποιούν τις προφυλάξεις που έχουν 
θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 11 
παράγραφος θ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να ανακαλεί μονομερώς εξουσίες από κράτη μέλη 
χωρίς τη δέουσα διαδικασία.  Στην πρώτη περίπτωση η Επιτροπή πρέπει να εξηγήσει τον λόγο 
για τον οποίο θεωρεί άστοχο ένα μέτρο κράτους μέλους.  Το κράτος μέλος πρέπει στη συνέχεια 
να έχει στη διάθεσή του χρόνο για να διορθώσει την κατάσταση.

Τροπολογία 1724
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– γ α) τα μέτρα δεν έχουν εγκριθεί από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δυνάμει του 
άρθρου 18. 

Or. en
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Τροπολογία 1725
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
γνωμοδοτήσει δυνάμει της παραγράφου 
2, το οικείο κράτος μέλος έχει στη 
διάθεσή του τρεις μήνες για να 
τροποποιήσει τα μέτρα ώστε να 
καταστούν συμβατά και να πληρούν τους 
σκοπούς του πολυετούς σχεδίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να ανακαλεί μονομερώς εξουσίες από κράτη μέλη 
χωρίς τη δέουσα διαδικασία.  Στην πρώτη περίπτωση η Επιτροπή πρέπει να εξηγήσει τον λόγο 
για τον οποίο θεωρεί άστοχο ένα μέτρο κράτους μέλους.  Το κράτος μέλος πρέπει στη συνέχεια 
να έχει στη διάθεσή του χρόνο για να διορθώσει την κατάσταση.

Τροπολογία 1726
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στην περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος δεν τροποποιήσει τα μέτρα του 
δυνάμει της παραγράφου 2α, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από το πολυετές σχέδιο. 

Or. en



AM\905830EL.doc 27/185 PE491.361v01-00

EL

Τροπολογία 1727
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Πριν από την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 55, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη 
των οικείων γνωμοδοτικών συμβουλίων 
και της Επιστημονικής, Τεχνικής και 
Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας 
(ΕΤΟΕΑ) με βάση σχέδιο των μέτρων 
συνοδευόμενο από επεξηγηματικό 
σημείωμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που η Επιτροπή ανακαλεί εξουσίες από ένα κράτος μέλος, έχει την ίδια 
υποχρέωση με τα κράτη μέλη όσον αφορά τη διενέργεια διαβουλεύσεων με επιστήμονες και 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Τροπολογία 1728
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη 
τις γνώμες που υποβάλλονται από τα 
οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια και την 
ΕΤΟΕΑ και, στις περιπτώσεις που οι 
τελικώς εγκριθείσες κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις διαφέρουν από τις γνώμες αυτές, 
παρέχει λεπτομερείς εξηγήσεις των λόγων 
για τους οποίους διαφέρουν. Η Επιτροπή 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια να 
συμπεριλάβει στη διαβούλευση αυτή, σε 
ένα αρχικό στάδιο και με ανοικτό και 
διαφανή τρόπο, άλλους ενδιαφερόμενους 
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του αντίστοιχου τύπου αλιείας, 
προκειμένου να προσδιορισθούν οι 
απόψεις και προτάσεις όλων των 
ενδιαφερομένων μερών κατά την 
προετοιμασία των προβλεπόμενων 
μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους οι πράξεις διαφέρουν από τις 
γνώμες.

Τροπολογία 1729
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα διατήρησης που θεσπίζει η 
Επιτροπή έχουν σκοπό να διασφαλίσουν 
ότι πληρούνται οι σκοποί και οι στόχοι 
που ορίζονται στο πολυετές σχέδιο. Αφού 
εκδοθούν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
από την Επιτροπή, τα μέτρα των κρατών 
μελών παύουν να ισχύουν.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία που προτείνεται όσον αφορά το άρθρο 20 παράγραφος 1 που 
επαναφέρει τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την έγκριση προεπιλεγμένων μέτρων 
διατήρησης.

Τροπολογία 1730
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
πρωτοβουλίας που διαθέτει, η Επιτροπή 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση ή 
εκτελεστικές πράξεις βάσει κοινών 
συστάσεων, για τις οποίες υφίσταται 
συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών που 
έχουν άμεσα συμφέροντα διαχείρισης. Οι 
εν λόγω συστάσεις κρίνονται σύμφωνες 
με το οικείο μέτρο διατήρησης ή/και το 
πολυετές σχέδιο.

Or. en

Τροπολογία 1731
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 α
Μέτρα των κρατών μελών σε περίπτωση 
σοβαρής απειλής για έμβιους υδάτινους 

πόρους
1. Όταν υπάρξει ένδειξη σοβαρής απειλής 
για τη διατήρηση των έμβιων υδάτινων 
πόρων, ή για το θαλάσσιο οικοσύστημα, 
και απαιτείται άμεση λήψη μέτρων, ένα 
κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει τη 
λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης για την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της απειλής. 
Τα εν λόγω μέτρα έκτακτης ανάγκης θα 
διαρκούν έως και έξι μήνες. Το κράτος 
μέλος μπορεί να λάβει νέα απόφαση να 
επεκτείνει τα μέτρα έκτακτης ανάγκης 
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες.
2. Το κράτος μέλος κοινοποιεί τα μέτρα 
έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ταυτόχρονα στην Επιτροπή, 
στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στα οικεία 
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γνωμοδοτικά συμβούλια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη βρίσκονται πιο κοντά στον κλάδο της αλιείας τους απ’ ό,τι η Επιτροπή και είναι, 
συνεπώς, σε καλύτερη θέση να λαμβάνουν μέτρα έκτακτης ανάγκης.  Πρέπει να έχουν την 
ανάλογη εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 1732
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α
Θα τεθούν σε εφαρμογή εργαλεία 
συνδιαχείρισης στους τύπους αλιείας, 
σύμφωνα με τις αρχές 
περιφερειοποίησης, μέσω μιας 
διαδικασίας «εκ των κάτω προς τα άνω», 
με τη συμμετοχή της πλησιέστερης 
διοίκησης και του αλιευτικού τομέα, των 
επιστημονικών ιδρυμάτων και άλλων 
φορέων. Θα ενισχυθεί ο ρόλος των CCR 
στη διαμόρφωση περιφερειακών μέτρων.

Or. es

Τροπολογία 1733
Carmen Fraga Estévez.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ διαγράφεται

Or. es



AM\905830EL.doc 31/185 PE491.361v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η διαγραφή του κειμένου του Κεφαλαίου ΙΙ Τεχνικά μέτρα.

Τροπολογία 1734
Carmen Fraga Estévez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τεχνικά μέτρα Διαδικασία έγκρισης των τεχνικών 
μέτρων

Or. es

Τροπολογία 1735
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στο πλαίσιο τεχνικών μέτρων που έχει 
θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 14, τα 
κράτη μέλη που έχουν άμεσο συμφέρον 
από τον εκάστοτε τύπο αλιείας 
συμμετέχουν, σε στενή συνεργασία με τα 
αρμόδια γνωμοδοτικά συμβούλια, στην 
κατάρτιση μέτρων συμβατών με το εν 
λόγω πλαίσιο, τα οποία καθορίζουν τα 
τεχνικά μέτρα που ισχύουν για τα σκάφη 
που φέρουν τη σημαία τους όσον αφορά 
αποθέματα στα ύδατά τους για τα οποία 
τους έχουν κατανεμηθεί αλιευτικές 
δυνατότητες. Τα κράτη μέλη που έχουν 
άμεσο συμφέρον από τον συγκεκριμένο 
τύπο αλιείας διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω 
τεχνικά μέτρα:

Or. fr
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Τροπολογία 1736
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα μέτρα που 
ορίζονται στο πλαίσιο τεχνικών μέτρων 
που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 
14, εγκρίνουν μέτρα, σύμφωνα με το εν 
λόγω πλαίσιο, τα οποία καθορίζουν τα 
τεχνικά μέτρα που ισχύουν για τα σκάφη 
που φέρουν τη σημαία τους. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω τεχνικά 
μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 1737
Carmen Fraga Estévez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι περιφερειοποιημένες ομάδες 
εργασίας σχετικά με την αλιεία μπορούν 
να εξουσιοδοτηθούν, στο πλαίσιο τεχνικών 
μέτρων που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 14, να εγκρίνουν μέτρα, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αντίστοιχου 
συμβουλίου γνωμοδότησης, στην περιοχή 
αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το εν 
λόγω πλαίσιο, τα οποία καθορίζουν τα 
τεχνικά μέτρα που ισχύουν για τα σκάφη 
που φέρουν τη σημαία κάποιου κράτους 
μέλους όσον αφορά αποθέματα στα ύδατα 
τους για τα οποία τους έχουν κατανεμηθεί 
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αλιευτικές δυνατότητες.
2. Οι περιφερειοποιημένες ομάδες 
εργασίας σχετικά με την αλιεία θα 
διασφαλίζουν ότι τα τεχνικά μέτρα που 
εγκρίθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 
1:

Or. es

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή σχετικά με τις περιφερειοποιημένες ομάδες εργασίας.

Τροπολογία 1738
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1739
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, όπου 
έχει θεσπιστεί πλαίσιο τεχνικών μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο 14, συνεργάζονται 
μεταξύ τους και, στο μέτρο του δυνατού, 
πραγματοποιούν διαβουλεύσεις και 
συντονίζονται με κάθε ενδιαφερόμενο 
τρίτο μέρος κατά τη διατύπωση και 
συμφωνία τεχνικών μέτρων, σύμφωνα με 
το εν λόγω πλαίσιο, καθώς και τυχόν 
χρονοδιαγράμματος που ορίζεται σε αυτό.

2. Όπου έχει θεσπιστεί πλαίσιο τεχνικών 
μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 14, το 
οποίο δεν ισχύει σε οικεία γεωγραφική 
περιοχή, τα κράτη μέλη διατυπώνουν τα 
τεχνικά μέτρα που εξουσιοδοτούνται να 
εγκρίνουν δυνάμει του πλαισίου τεχνικών 
μέτρων, σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο, 
καθώς και τυχόν χρονοδιαγράμματα που 
ορίζονται σε αυτό. 
3. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δυνάμει 
της παραγράφου 1 και τα κράτη μέλη που 
επηρεάζονται δυνάμει της παραγράφου 2
διασφαλίζουν ότι τα τεχνικά μέτρα που θα 
διατυπωθούν σύμφωνα με τις εν λόγω 
παραγράφους

Or. en

Τροπολογία 1740
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν, στο πλαίσιο τεχνικών 
μέτρων που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 14, να εγκρίνουν μέτρα, σύμφωνα 

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

με το εν λόγω πλαίσιο, τα οποία 
καθορίζουν τα τεχνικά μέτρα που ισχύουν 
για τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους 
όσον αφορά αποθέματα στα ύδατα της 
Ένωσης για τα οποία τους έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω 
τεχνικά μέτρα:

Or. es

Τροπολογία 1741
Bastiaan Belder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν, υπό την προϋπόθεση να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις απόψεις 
των αρμόδιων γνωμοδοτικών 
συμβουλίων και ενδιαφερομένων μερών, 
στο πλαίσιο τεχνικών μέτρων που έχει 
θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 14, να 
εγκρίνουν μέτρα, σύμφωνα με το εν λόγω 
πλαίσιο, τα οποία καθορίζουν τα τεχνικά 
μέτρα που ισχύουν για τα σκάφη που 
φέρουν τη σημαία τους όσον αφορά 
αποθέματα στα ύδατα τους για τα οποία 
τους έχουν κατανεμηθεί αλιευτικές 
δυνατότητες. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι τα εν λόγω τεχνικά μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 1742
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Τροπολογία 1743
Izaskun Bilbao Barandica.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 1744
Maria do Céu Patrão Neves
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δεν είναι λιγότερο αυστηρά από αυτά 
που περιλαμβάνονται στην ενωσιακή 
νομοθεσία.

δ) δεν συγκρούονται και συνάδουν με 
αυτά που περιλαμβάνονται στην ενωσιακή 
νομοθεσία.

Or. pt

Τροπολογία 1745
Anna Rosbach.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδηγίες αναφέρονται στις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Το άρθρο 2 της ΚΑλΠ 
αναφέρει ότι στην ΚΑλΠ ενσωματώνονται απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η 
παρούσα τροπολογία προσδιορίζει τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της 
βιοποικιλότητας από τον αντίκτυπο της αλιείας.

Τροπολογία 1746
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι ένα κράτος 
μέλος δεν κατόρθωσε να επιτύχει εντός 
των προκαθορισμένων χρονικών 
πλαισίων όσα αποτελέσματα 
επιδιώκονται με τα μέτρα που είναι
σχεδιασμένα για τον σκοπό αυτό και 
προβλέπονται από το παρόν άρθρο, τότε 
μειώνονται κατά το προσεχές έτος ή έτη 
οι αλιευτικές δυνατότητες που 
κατανέμονται από την Ένωση στο εν 
λόγω κράτος μέλος [δυνάμει του άρθρου 
16] και διακόπτεται ή αναστέλλεται η 
οικονομική ενίσχυση που λαμβάνει το εν 
λόγω κράτος μέλος και εφαρμόζεται 
οικονομική διόρθωση επί της ενωσιακής 
οικονομικής βοήθειας που χορηγείται στο 
πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
[δυνάμει του άρθρου 50]. Αυτά τα μέτρα 
είναι αναλογικά προς τη φύση, την 
έκταση, τη διάρκεια και την επανάληψη 
της μη συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 1747
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν εγκρίνονται μέτρα με σκοπό την 
εφαρμογή τεχνικών μέτρων, με ομοφωνία 
των κρατών μελών που έχουν άμεσο 
συμφέρον από τον τύπο αλιείας, και 
κατόπιν διαβούλευσης με τα οικεία 
γνωμοδοτικά συμβούλια, τα εν λόγω 
μέτρα εφαρμόζονται αποκλειστικά μέσω 
εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 56.
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Or. fr

Τροπολογία 1748
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν 
κατορθώσει να επιτύχει όσα 
αποτελέσματα επιδιώκονται με τα μέτρα 
που, σχεδιασμένα για τον σκοπό αυτό, 
προβλέπονται από το παρόν άρθρο, τότε 
διακόπτεται ή αναστέλλεται η οικονομική 
ενίσχυση που λαμβάνει από την Ένωση 
το εν λόγω κράτος μέλος βάσει της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 1749
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 21 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν στο θέμα της έγκρισης μέτρων με 
σκοπό την εφαρμογή τεχνικών μέτρων 
δεν επιτυγχάνεται ομοφωνία των κρατών 
μελών που έχουν άμεσο συμφέρον από 
τον τύπο αλιείας, η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με τα αρμόδια 
γνωμοδοτικά συμβούλια, υποβάλει 
πρόταση σύμφωνα με τους κανόνες που 
προβλέπονται στη Συνθήκη.

Or. fr
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Τροπολογία 1750
Carmen Fraga Estévez.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 διαγράφεται
Κοινοποίηση των τεχνικών μέτρων των 
κρατών μελών
Τα κράτη μέλη που εγκρίνουν τεχνικά 
μέτρα δυνάμει του άρθρου 21 
κοινοποιούν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή, στα άλλα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη και στα οικεία γνωμοδοτικά 
συμβούλια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση παύει να είναι απαραίτητη εφόσον διαγράφονται οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
και η διαδικασία που προτείνεται είναι η συναπόφαση.

Τροπολογία 1751
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που εγκρίνουν τεχνικά 
μέτρα δυνάμει του άρθρου 21 κοινοποιούν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή, στα άλλα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και στα οικεία 
γνωμοδοτικά συμβούλια.

Τα κράτη μέλη που εγκρίνουν τεχνικά 
μέτρα δυνάμει του άρθρου 21 κοινοποιούν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή, στα άλλα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και στα οικεία 
γνωμοδοτικά συμβούλια, ακόμη κι αν θα 
μπορούν να επηρεάσουν μόνο τα πλοία 
που φέρουν τη σημαία του κράτους 
μέλους που εγκρίνει το μέτρο.

Or. es
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Τροπολογία 1752
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που εγκρίνουν τεχνικά 
μέτρα δυνάμει του άρθρου 21 κοινοποιούν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή, στα άλλα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και στα οικεία 
γνωμοδοτικά συμβούλια.

1. Τα κράτη μέλη που καταρτίζουν 
τεχνικά μέτρα δυνάμει του άρθρου 21 
κοινοποιούν τα εν λόγω προτεινόμενα
μέτρα στην Επιτροπή, στα άλλα κράτη 
μέλη, σε ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη και 
στα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια, όπως 
έχουν συμφωνηθεί από ορισμένα ή από το 
σύνολο των εν λόγω ενδιαφερόμενων 
κρατών μελών εντός 12 μηνών από τη 
θέση σε ισχύ του οικείου πλαισίου 
τεχνικών μέτρων.
2. Στην περίπτωση που τα εν λόγω 
τεχνικά μέτρα συμφωνηθούν από όλα τα 
ανωτέρω ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, 
ή στην περίπτωση που εγκριθούν από ένα 
κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 21 
παράγραφος 2, τότε κάθε εν λόγω κράτος 
μέλος ή ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
θεσπίζει εθνικά μέτρα για την εφαρμογή 
των συμφωνηθέντων ή εγκριθέντων 
τεχνικών μέτρων και κοινοποιεί τα εν 
λόγω μέτρα στην Επιτροπή, στα άλλα 
κράτη μέλη, σε ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη 
και στα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια 
εντός 6 μηνών από τη θέσπισή τους.
3. Σε περιπτώσεις μη συμφωνίας σχετικά 
με τα εν λόγω τεχνικά μέτρα από όλα τα 
ανωτέρω ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
τότε, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 
κατωτέρω, όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη που έχουν συμφωνήσει θεσπίζουν 
εθνικά μέτρα για την εφαρμογή τους και 
κοινοποιούν αυτά τα μέτρα στην 
Επιτροπή, στα υπόλοιπα κράτη μέλη, σε 
ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη και στα οικεία 
γνωμοδοτικά συμβούλια εντός 6 μηνών 
από τη θέσπισή τους.
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4. Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε τεχνικό 
μέτρο που εγκρίθηκε σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο και μεριμνεί για τη δημόσια 
πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες 
δημοσιεύοντάς τις σε κατάλληλους 
ιστότοπους ή παρέχοντας απευθείας 
συνδέσμους προς αυτές. Όσον αφορά την 
πρόσβαση σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες, εφαρμόζονται οι κανονισμοί 
1049/2001/ΕΚ και 1367/2006/ΕΚ.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
α) που επηρεάζεται ή είναι πιθανόν να 
επηρεαστεί από την απόφαση, ή
β) που έχει επαρκές συμφέρον επί της 
απόφασης, ή εναλλακτικά
γ) που υποστηρίζει ότι επέρχεται 
αποδυνάμωση δικαιώματος, όταν αυτό 
απαιτείται ως προϋπόθεση από το 
διοικητικό δικονομικό δίκαιο ενός 
κράτους μέλους

έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την 
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
εσωτερική επανεξέταση απόφασης 
δυνάμει του παρόντος άρθρου.
Οι έννοιες «επαρκές συμφέρον» και 
«αποδυνάμωση δικαιώματος» 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
Προς τούτο, το συμφέρον κάθε μη 
κυβερνητικής οργάνωσης που προάγει 
την προστασία του περιβάλλοντος ή τα 
οικονομικά ή κοινωνικά συμφέροντα των 
αλιέων και ανταποκρίνεται σε οιεσδήποτε 
απαιτήσεις δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, θεωρείται επαρκές για τους 
σκοπούς του εδαφίου β).  Επίσης, για τον 
σκοπό του εδαφίου γ), η οργάνωση αυτή 
θεωρείται ότι έχει δικαιώματα τα οποία 
είναι δυνατόν να αποδυναμώνονται.
Όσον αφορά την απόφαση της αρμόδιας 
αρχής, τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο έχουν 
πρόσβαση σε δικαστήριο ή άλλο 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δημόσιο 
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φορέα αρμόδιο για την εξέταση της 
διαδικαστικής και ουσιαστικής 
νομιμότητας της απόφασης. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν τα δικαστήρια ή τους 
φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
εκδίκαση της υπόθεσης.
5. Τα κράτη μέλη δεν έχουν δικαίωμα να 
ασκήσουν οποιαδήποτε δικαιώματα 
σχετικά με αλιευτικές δυνατότητες που 
ενδέχεται να ισχύουν, ούτε να διενεργούν 
αλιευτικές δραστηριότητες σε σχέση με 
τα αποθέματα ή/και την οικεία 
γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από 
κάποιο πολυετές σχέδιο εκτός εάν και έως 
ότου τα τεχνικά μέτρα
α) συμφωνηθούν από ένα ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος ή εγκριθούν από ένα 
κράτος μέλος και θεσπισθούν ως εθνικά 
μέτρα δυνάμει του παρόντος άρθρου, ή
β) εγκριθούν από την Επιτροπή δυνάμει 
του άρθρου 20 και είναι εφαρμοστέα στο 
εν λόγω κράτος μέλος.
6. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι ένα κράτος 
μέλος δεν κατόρθωσε να επιτύχει εντός 
των προκαθορισμένων χρονικών 
πλαισίων όσα αποτελέσματα 
επιδιώκονται με τα μέτρα που είναι 
σχεδιασμένα για τον σκοπό αυτό και 
προβλέπονται από το παρόν άρθρο, τότε 
μειώνονται κατά το προσεχές έτος ή έτη 
οι αλιευτικές δυνατότητες που 
κατανέμονται από την Ένωση στο εν 
λόγω κράτος μέλος [δυνάμει του άρθρου 
16] και διακόπτεται ή αναστέλλεται η 
οικονομική ενίσχυση που λαμβάνει το εν 
λόγω κράτος μέλος και εφαρμόζεται 
οικονομική διόρθωση επί της ενωσιακής 
οικονομικής βοήθειας που χορηγείται στο 
πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
[δυνάμει του άρθρου 50]. Αυτά τα μέτρα 
είναι αναλογικά προς τη φύση, την 
έκταση, τη διάρκεια και την επανάληψη 
της μη συμμόρφωσης.

Or. en
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Τροπολογία 1753
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που εγκρίνουν τεχνικά 
μέτρα δυνάμει του άρθρου 21 κοινοποιούν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή, στα άλλα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και στα οικεία 
γνωμοδοτικά συμβούλια.

Τα κράτη μέλη που εγκρίνουν τεχνικά 
μέτρα δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 
1, κοινοποιούν αυτά τα μέτρα στην 
Επιτροπή, στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη και στα οικεία γνωμοδοτικά 
συμβούλια, τα οποία καλούνται να λάβουν 
μέρος στη σχετική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

Or. pt

Τροπολογία 1754
Carmen Fraga Estévez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 διαγράφεται
Αξιολόγηση

Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή να 
αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των τεχνικών 
μέτρων που εγκρίνουν τα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 21.

Or. es

Τροπολογία 1755
Κρίτων Αρσένης
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή να
αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των τεχνικών μέτρων 
που εγκρίνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του 
άρθρου 21.

Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή, τη 
συμβατότητα και την αποτελεσματικότητα 
των τεχνικών μέτρων που εγκρίνουν τα 
κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 21 κατά 
το έτος 2015 και εν συνεχεία τουλάχιστον 
μία φορά κάθε τρία χρόνια και τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών 
τίθενται στη διάθεση του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 1756
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή να 
αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των τεχνικών μέτρων 
που εγκρίνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του 
άρθρου 21.

Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή να 
αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των τεχνικών μέτρων 
που εγκρίνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του 
άρθρου 22, παράγραφος 2 ή 3 και, 
οπωσδήποτε, αξιολογεί και υποβάλλει 
έκθεση γι’ αυτά τουλάχιστον μία φορά 
κάθε τρία χρόνια ή όπως ενδεχομένως 
απαιτηθεί από το σχετικό πλαίσιο 
τεχνικών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 1757
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 23 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή να 
αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των τεχνικών μέτρων 
που εγκρίνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του 
άρθρου 21.

Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή να 
αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των τεχνικών μέτρων 
που εγκρίνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του 
άρθρου 21. Το αποτέλεσμα αυτών των 
αξιολογήσεων θα αποτελεί μέρος της 
γενικής έκθεσης αξιολόγησης των 
τεχνικών μέτρων που εγκρίθηκαν από τα 
κράτη μέλη, την οποία η Επιτροπή θα 
παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο κάθε τρία χρόνια.

Or. es

Τροπολογία 1758
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε αξιολόγηση 
που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο και μεριμνεί για τη δημόσια 
πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες 
δημοσιεύοντάς τις σε κατάλληλους 
ιστότοπους ή παρέχοντας απευθείας 
συνδέσμους προς αυτές. Όσον αφορά την 
πρόσβαση σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες, εφαρμόζονται οι κανονισμοί 
1049/2001/ΕΚ και 1367/2006/ΕΚ.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
α) που επηρεάζεται ή είναι πιθανόν να 
επηρεαστεί από την απόφαση, ή
β) που έχει επαρκές συμφέρον επί της 
απόφασης
έχει το δικαίωμα να ζητήσει εσωτερική 
επανεξέταση της απόφασης της 
Επιτροπής.
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Προς τούτο, το συμφέρον κάθε μη 
κυβερνητικής οργάνωσης που προάγει 
την προστασία του περιβάλλοντος ή τα 
οικονομικά ή κοινωνικά συμφέροντα των 
αλιέων και ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις δυνάμει του άρθρου 4δ, 
θεωρείται επαρκές για τους σκοπούς του 
εδαφίου β). 
Η απόφαση της Επιτροπής για κάθε 
παρόμοια αίτηση εσωτερικής 
επανεξέτασης λαμβάνεται εντός [δύο] 
μηνών από την υποβολής της αίτησης και 
αποστέλλεται στον αιτούντα.

Or. en

Τροπολογία 1759
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 23 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οικεία ισχύουσα 
ενωσιακή νομοθεσία της ΕΕ, τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 21, παράγραφος 1 και τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 21, 
παράγραφος 2 διασφαλίζουν ότι σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη παρέχονται έγκαιρα 
και πραγματικά δυνατότητες συμμετοχής 
στη διατύπωση και τη συμφωνία 
τεχνικών μέτρων δυνάμει των ανωτέρω 
άρθρων 21 και 22, με τη συμμετοχή, όπου 
είναι δυνατόν, υφιστάμενων φορέων ή 
δομών διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειακών συμβάσεων για τις 
θάλασσες, των επιστημονικών 
συμβουλευτικών φορέων και των 
γνωμοδοτικών συμβουλίων. 
Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν και θέτουν 

στη διάθεση του κοινού για υποβολή 
παρατηρήσεων, συμπεριλαμβανομένης 
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της δημοσίευσής τους στις κατάλληλους 
ιστότοπους ή παρέχοντας απευθείας 
συνδέσμους προς αυτές, περιλήψεις των 
μέτρων διατήρησης που προτείνονται 
προς θέσπιση δυνάμει του άρθρου 22.
Σύμφωνα με την οδηγία 2007/2/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, για 
την εκτέλεση του έργου της σε σχέση με 
την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, πρόσβαση και δικαιώματα 
χρήσης του υλικού που καταρτίστηκε σε 
σχέση με τη διατύπωση και τη θέσπιση 
εθνικών τεχνικών μέτρων δυνάμει του 
άρθρου 22.
Όσον αφορά την πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες, 
εφαρμόζονται η οδηγία 2003/4/ΕΚ και οι 
κανονισμοί 1049/2001/ΕΚ και 
1367/2006/ΕΚ.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
α) που επηρεάζεται ή είναι πιθανόν να 
επηρεαστεί από την απόφαση, ή
β) που έχει επαρκές συμφέρον επί της 
απόφασης, ή εναλλακτικά
γ) που υποστηρίζει ότι επέρχεται 
αποδυνάμωση δικαιώματος, όταν αυτό 
απαιτείται ως προϋπόθεση από το 
διοικητικό δικονομικό δίκαιο ενός 
κράτους μέλους
έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την 
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
εσωτερική επανεξέταση απόφασης 
δυνάμει του παρόντος άρθρου.
Οι έννοιες «επαρκές συμφέρον» και 
«αποδυνάμωση δικαιώματος» 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
Προς τούτο, το συμφέρον κάθε μη 
κυβερνητικής οργάνωσης που προάγει 
την προστασία του περιβάλλοντος ή τα 
οικονομικά ή κοινωνικά συμφέροντα των 
αλιέων και ανταποκρίνεται σε οιεσδήποτε 
απαιτήσεις δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, θεωρείται επαρκές για τους 
σκοπούς του εδαφίου β).  Επίσης, για τον 
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σκοπό του εδαφίου γ), οι οργανώσεις 
αυτές θεωρείται ότι έχουν δικαιώματα τα 
οποία είναι δυνατόν να 
αποδυναμώνονται.
Όσον αφορά την απόφαση της αρμόδιας 
αρχής, τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο έχουν 
πρόσβαση σε δικαστήριο ή άλλο 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δημόσιο 
φορέα αρμόδιο για την εξέταση της 
διαδικαστικής και ουσιαστικής 
νομιμότητας της απόφασης. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν τα δικαστήρια ή τους 
φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
εκδίκαση της υπόθεσης.

Or. en

Τροπολογία 1760
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται
Προεπιλεγμένα μέτρα που εγκρίνονται 

στο πλαίσιο τεχνικών μέτρων
1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά 
μέτρα που καλύπτονται από πλαίσιο 
τεχνικών μέτρων, εάν τα κράτη μέλη που 
εξουσιοδοτούνται να λάβουν μέτρα 
δυνάμει του άρθρου 21 δεν κοινοποιήσουν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή εντός 
τριών μηνών μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του πλαισίου τεχνικών 
μέτρων.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά 
μέτρα, εάν τα μέτρα του κράτους μέλους 
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κρίνονται βάσει αξιολόγησης που 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 23 ως:
α) ασύμβατα με τους σκοπούς που 
καθορίζονται στο πλαίσιο τεχνικών 
μέτρων  ή
β) δεν πληρούν αποτελεσματικά τους 
σκοπούς που καθορίζονται στο εν λόγω 
πλαίσιο τεχνικών μέτρων.
3. Τα τεχνικά μέτρα που εγκρίνονται από 
την Επιτροπή έχουν σκοπό να 
διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι στόχοι 
του πλαισίου τεχνικών μέτρων. Αφού 
εκδοθούν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
από την Επιτροπή, τα μέτρα των κρατών 
μελών παύουν να ισχύουν.

Or. fr

Τροπολογία 1761
Carmen Fraga Estévez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται
Προεπιλεγμένα μέτρα που εγκρίνονται 

στο πλαίσιο τεχνικών μέτρων
1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά 
μέτρα που καλύπτονται από πλαίσιο 
τεχνικών μέτρων, εάν τα κράτη μέλη που 
εξουσιοδοτούνται να λάβουν μέτρα 
δυνάμει του άρθρου 21 δεν κοινοποιήσουν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή εντός 
τριών μηνών μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του πλαισίου τεχνικών 
μέτρων.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά 
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μέτρα, εάν τα μέτρα του κράτους μέλους
κρίνονται βάσει αξιολόγησης που 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 23 ως:
α) ασύμβατα με τους σκοπούς που 
καθορίζονται στο πλαίσιο τεχνικών 
μέτρων ή
β) δεν πληρούν αποτελεσματικά τους 
σκοπούς που καθορίζονται στο εν λόγω 
πλαίσιο τεχνικών μέτρων.
3. Τα τεχνικά μέτρα που εγκρίνονται από 
την Επιτροπή έχουν σκοπό να 
διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι στόχοι 
του πλαισίου τεχνικών μέτρων. Αφού 
εκδοθούν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
από την Επιτροπή, τα μέτρα των κρατών 
μελών παύουν να ισχύουν.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι πράξεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο θεωρούνται ουσιώδεις πράξεις, και 
συνεπώς δεν πρέπει να αποτελούν μέρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 1762
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται
Προεπιλεγμένα μέτρα που εγκρίνονται 

στο πλαίσιο τεχνικών μέτρων
1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά 
μέτρα που καλύπτονται από πλαίσιο 
τεχνικών μέτρων, εάν τα κράτη μέλη που 
εξουσιοδοτούνται να λάβουν μέτρα 
δυνάμει του άρθρου 21 δεν κοινοποιήσουν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή εντός 
τριών μηνών μετά την ημερομηνία 
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έναρξης ισχύος του πλαισίου τεχνικών 
μέτρων.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά 
μέτρα, εάν τα μέτρα του κράτους μέλους 
κρίνονται βάσει αξιολόγησης που 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 23 ως:
α) ασύμβατα με τους σκοπούς που 
καθορίζονται στο πλαίσιο τεχνικών 
μέτρων  ή
β) δεν πληρούν αποτελεσματικά τους 
σκοπούς που καθορίζονται στο εν λόγω 
πλαίσιο τεχνικών μέτρων.
3. Τα τεχνικά μέτρα που εγκρίνονται από 
την Επιτροπή έχουν σκοπό να 
διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι στόχοι 
του πλαισίου τεχνικών μέτρων. Αφού 
εκδοθούν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
από την Επιτροπή, τα μέτρα των κρατών 
μελών παύουν να ισχύουν.

Or. fr

Τροπολογία 1763
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά 
μέτρα που καλύπτονται από πλαίσιο 
τεχνικών μέτρων, εάν τα κράτη μέλη που 
εξουσιοδοτούνται να λάβουν μέτρα 
δυνάμει του άρθρου 21 δεν κοινοποιήσουν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή εντός 
τριών μηνών μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του πλαισίου τεχνικών 
μέτρων.

1. Σύμφωνα με τους κανόνες που 
προβλέπονται στη Συνθήκη, η Επιτροπή 
υποβάλει πρόταση όπου καθορίζονται 
τεχνικά μέτρα που καλύπτονται από 
πλαίσιο τεχνικών μέτρων, εάν:
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- δεν επιτευχθεί ομοφωνία των κρατών 
μελών που έχουν άμεσο συμφέρον από 
τον τύπο αλιείας, όσον αφορά την έγκριση 
τεχνικών μέτρων με σκοπό την εφαρμογή 
ενός πλαισίου τεχνικών μέτρων, ή
-τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο 
συμφέρον από τον τύπο αλιείας δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός έξι μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος των τεχνικών 
μέτρων, ή
-τα μέτρα των κρατών μελών κριθούν 
ασύμβατα με τους στόχους που ορίζονται 
στο πλαίσιο τεχνικών μέτρων, ή
-τα μέτρα των κρατών μελών κριθούν ως 
ανεπαρκή για την αποτελεσματική 
πλήρωση των στόχων που ορίζονται στο 
πλαίσιο τεχνικών μέτρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία που προτείνεται όσον αφορά το άρθρο 21 παράγραφος 1 
μέσω της οποίας καθιερώνεται εκ νέου η συνήθης νομοθετική διαδικασία για την έγκριση 
προεπιλεγμένων μέτρων διατήρησης.

Τροπολογία 1764
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά 
μέτρα που καλύπτονται από πλαίσιο 
τεχνικών μέτρων, εάν τα κράτη μέλη που 
εξουσιοδοτούνται να λάβουν μέτρα 
δυνάμει του άρθρου 21 δεν κοινοποιήσουν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή εντός 
τριών μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης 

1. Κατόπιν γνωμοδότησης των 
περιφερειακών γνωμοδοτικών 
συμβουλίων (CCR), σύμφωνα με το 
άρθρο 55, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
το Κοινοβούλιο θα μπορούν να
εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να 
προσδιορίσει τεχνικά μέτρα που 
καλύπτονται από πλαίσιο τεχνικών 
μέτρων, εάν τα κράτη μέλη που 
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ισχύος του πλαισίου τεχνικών μέτρων. εξουσιοδοτούνται να λάβουν μέτρα 
δυνάμει του άρθρου 21 δεν κοινοποιήσουν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή εντός 
τριών μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του πλαισίου τεχνικών μέτρων.

Or. es

Τροπολογία 1765
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά 
μέτρα που καλύπτονται από πλαίσιο 
τεχνικών μέτρων, εάν τα κράτη μέλη που 
εξουσιοδοτούνται να λάβουν μέτρα 
δυνάμει του άρθρου 21 δεν κοινοποιήσουν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή εντός 
τριών μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του πλαισίου τεχνικών μέτρων.

1. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 για να 
προσδιορίσει τεχνικά μέτρα που 
καλύπτονται από πλαίσιο τεχνικών 
μέτρων, εάν τα κράτη μέλη που 
εξουσιοδοτούνται ή απαιτείται να λάβουν 
μέτρα δυνάμει του άρθρου 21 δεν 
κοινοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή εντός τριών μηνών μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του πλαισίου 
τεχνικών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 1766
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά 
μέτρα που καλύπτονται από πλαίσιο 
τεχνικών μέτρων, εάν τα κράτη μέλη που 
εξουσιοδοτούνται να λάβουν μέτρα 

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά 
μέτρα που καλύπτονται από πλαίσιο 
τεχνικών μέτρων, εάν τα ενδιαφερόμενα
κράτη μέλη που εξουσιοδοτούνται ή 
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δυνάμει του άρθρου 21 δεν κοινοποιήσουν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή εντός 
τριών μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του πλαισίου τεχνικών μέτρων.

απαιτείται να διατυπώσουν και να 
συμφωνήσουν τεχνικά μέτρα δυνάμει της 
παραγράφου 1 του άρθρου 21 και τα 
κράτη μέλη που έχουν εγκρίνει τεχνικά 
μέτρα δυνάμει της παραγράφου 2 του 
άρθρου 21 δεν κοινοποιήσουν τα εν λόγω 
μέτρα στην Επιτροπή εντός τριών μηνών 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
πλαισίου τεχνικών μέτρων. Η Επιτροπή 
εκδίδει παρόμοιες κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, εάν τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη που εξουσιοδοτούνται και 
απαιτείται να διατυπώσουν και να 
συμφωνήσουν τεχνικά μέτρα δυνάμει της 
παραγράφου 1 του άρθρου 21 και τα 
κράτη μέλη που έχουν εγκρίνει τεχνικά 
μέτρα δυνάμει της παραγράφου 2 του 
άρθρου 21 δεν κοινοποιήσουν στην 
Επιτροπή εντός [12] μηνών μετά την 
ημερομηνία [έγκρισης] [έναρξης ισχύος] 
του πολυετούς σχεδίου.

Or. en

Τροπολογία 1767
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά 
μέτρα που καλύπτονται από πλαίσιο 
τεχνικών μέτρων, εάν τα κράτη μέλη που 
εξουσιοδοτούνται να λάβουν μέτρα 
δυνάμει του άρθρου 21 δεν κοινοποιήσουν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή εντός 
τριών μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του πλαισίου τεχνικών μέτρων.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά 
μέτρα που καλύπτονται από πλαίσιο 
τεχνικών μέτρων, εάν τα κράτη μέλη που 
εξουσιοδοτούνται να λάβουν μέτρα 
δυνάμει του άρθρου 21 δεν κοινοποιήσουν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή εντός της 
προθεσμίας που προβλέπεται στο πλαίσιο 
τεχνικών μέτρων ή, ελλείψει αυτού, εντός 
τριών μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του πλαισίου τεχνικών μέτρων.

Or. es



PE491.361v01-00 56/185 AM\905830EL.doc

EL

Τροπολογία 1768
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά 
μέτρα, εάν τα μέτρα του κράτους μέλους 
κρίνονται βάσει αξιολόγησης που 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 23 ως:

διαγράφεται

α) ασύμβατα με τους σκοπούς που 
καθορίζονται στο πλαίσιο τεχνικών 
μέτρων  ή
β) δεν πληρούν αποτελεσματικά τους 
σκοπούς που καθορίζονται στο εν λόγω 
πλαίσιο τεχνικών μέτρων.

Or. fr

Τροπολογία 1769
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά 
μέτρα, εάν τα μέτρα του κράτους μέλους 
κρίνονται βάσει αξιολόγησης που 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 23 ως:

2. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
θεωρεί ότι τα μέτρα του κράτους μέλους

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία λειτουργεί σε συνδυασμό με την τροπολογία του άρθρου 24 παράγραφος 
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2 β) κατωτέρω.  Δεν πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να ανακαλεί μονομερώς εξουσίες 
από κράτη μέλη χωρίς τη δέουσα διαδικασία.

Τροπολογία 1770
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για να προσδιορίσει τεχνικά 
μέτρα, εάν τα μέτρα του κράτους μέλους 
κρίνονται βάσει αξιολόγησης που 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 23 ως:

2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55, για να 
προσδιορίσει τεχνικά μέτρα εάν

α) τα μέτρα του κράτους μέλους κριθούν 
ασύμβατα με τους στόχους πλαισίου 
τεχνικών μέτρων βάσει αξιολόγησης που 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 23· ή:
β) τα μέτρα του κράτους μέλους κριθούν 
ότι δεν πληρούν πραγματικά τους 
στόχους του εν λόγω πλαισίου τεχνικών 
μέτρων βάσει αξιολόγησης που διεξάγεται 
σύμφωνα με το άρθρο 23· ή:
γ) τα μέτρα δεν έχουν εγκριθεί από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δυνάμει του 
άρθρου 21. 

Or. en

Τροπολογία 1771
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ασύμβατα με τους σκοπούς που 
καθορίζονται στο πλαίσιο τεχνικών 

διαγράφεται
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μέτρων ή

Or. en

Τροπολογία 1772
Ian Hudghton

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ασύμβατα με τους σκοπούς που 
καθορίζονται στο πλαίσιο τεχνικών μέτρων 
ή

α) είναι ασύμβατα με τους σκοπούς που 
καθορίζονται στο πλαίσιο τεχνικών μέτρων 
ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λειτουργεί σε συνδυασμό με την τροπολογία του άρθρου 24 παράγραφος 2 
β) κατωτέρω.  Δεν πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να ανακαλεί μονομερώς εξουσίες από 
κράτη μέλη χωρίς τη δέουσα διαδικασία.

Τροπολογία 1773
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν πληρούν αποτελεσματικά τους 
σκοπούς που καθορίζονται στο εν λόγω 
πλαίσιο τεχνικών μέτρων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1774
Ian Hudghton.
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν πληρούν αποτελεσματικά τους 
σκοπούς που καθορίζονται στο εν λόγω 
πλαίσιο τεχνικών μέτρων.

β) δεν πληρούν αποτελεσματικά τους 
σκοπούς που καθορίζονται στο εν λόγω 
πλαίσιο τεχνικών μέτρων.

Η Επιτροπή κοινοποιεί στο κράτος μέλος 
τη γνωμοδότησή της όσον αφορά τα 
μέτρα, παρέχοντας εξηγήσεις σχετικά με 
τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι 
τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα ή δεν 
πληρούν τους σκοπούς του πλαισίου 
τεχνικών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να ανακαλεί μονομερώς εξουσίες από κράτη μέλη 
χωρίς τη δέουσα διαδικασία.  Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να κοινοποιήσει στο κράτος μέλος 
τους λόγους για τους οποίους θεωρεί τα τεχνικά μέτρα άστοχα.

Τροπολογία 1775
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
γνωμοδοτήσει δυνάμει της παραγράφου 
2, το οικείο κράτος μέλος έχει στη 
διάθεσή του τρεις μήνες για να 
τροποποιήσει τα μέτρα ώστε να 
καταστούν συμβατά και να πληρούν τους 
σκοπούς του πλαισίου τεχνικών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να ανακαλεί μονομερώς εξουσίες από κράτη μέλη 
χωρίς τη δέουσα διαδικασία.  Πρέπει να παρέχεται χρόνος στα κράτη μέλη για να 
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τροποποιήσουν τα μέτρα τους.

Τροπολογία 1776
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στην περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος δεν τροποποιήσει τα μέτρα του 
δυνάμει της παραγράφου 2α, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 55 σχετικά με τα τεχνικά μέτρα 
που καλύπτονται από το πλαίσιο τεχνικών 
μέτρων. 

Or. en

Τροπολογία 1777
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Πριν από την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 55, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη 
των οικείων γνωμοδοτικών συμβουλίων 
και της Επιστημονικής, Τεχνικής και 
Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας 
(ΕΤΟΕΑ) με βάση σχέδιο των μέτρων 
συνοδευόμενο από επεξηγηματικό 
σημείωμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει την ίδια υποχρέωση με τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των τεχνικών 
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μέτρων.

Τροπολογία 1778
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη 
τις γνώμες που υποβάλλονται από τα 
οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια και την 
ΕΤΟΕΑ και, στις περιπτώσεις που οι 
τελικώς εγκριθείσες κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις διαφέρουν από τις γνώμες αυτές, 
παρέχει λεπτομερείς εξηγήσεις των λόγων 
για τους οποίους διαφέρουν. Η Επιτροπή 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια να 
συμπεριλάβει στη διαβούλευση αυτή, σε 
ένα αρχικό στάδιο και με ανοικτό και 
διαφανή τρόπο, άλλους ενδιαφερόμενους 
του αντίστοιχου τύπου αλιείας, 
προκειμένου να προσδιορισθούν οι 
απόψεις και προτάσεις όλων των 
ενδιαφερομένων μερών κατά την 
προετοιμασία των προβλεπόμενων 
μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 1779
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα τεχνικά μέτρα που εγκρίνονται από 
την Επιτροπή έχουν σκοπό να 
διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι στόχοι 
του πλαισίου τεχνικών μέτρων. Αφού 
εκδοθούν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

διαγράφεται
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από την Επιτροπή, τα μέτρα των κρατών 
μελών παύουν να ισχύουν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία που προτείνεται όσον αφορά το άρθρο 21 παράγραφος 1 
μέσω της οποίας καθιερώνεται εκ νέου η συνήθης νομοθετική διαδικασία για την έγκριση 
προεπιλεγμένων μέτρων διατήρησης.

Τροπολογία 1780
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24α
Διαβούλευση με τα γνωμοδοτικά 

συμβούλια
1. Γνωμοδοτικό συμβούλιο για τις 
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες 
συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 53.
2. Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την αλιεία 
στα εσωτερικά ύδατα συγκροτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 53.

Or. fr

Τροπολογία 1781
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 25 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα των κρατών μελών τα οποία 
εφαρμόζονται αποκλειστικά σε αλιευτικά 
σκάφη που φέρουν τη σημαία τους

Μέτρα των κρατών μελών 
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Or. en

Τροπολογία 1782
Κρίτων Αρσένης, Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν
μέτρα για τη διατήρηση ιχθυαποθεμάτων
σε ενωσιακά ύδατα υπό την προϋπόθεση 
ότι τα εν λόγω μέτρα:

Ένα κράτος μέλος ή ομάδα κρατών 
μελών μπορεί να εγκρίνει μέτρα για τη 
διατήρηση των έμβιων υδάτινων πόρων ή 
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε 
ενωσιακά ύδατα υπό την προϋπόθεση ότι 
τα εν λόγω μέτρα: 

Or. en

Τροπολογία 1783
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
μέτρα για τη διατήρηση ιχθυαποθεμάτων 
σε ενωσιακά ύδατα υπό την προϋπόθεση 
ότι τα εν λόγω μέτρα:

Τα κράτη μέλη εγκρίνουν μέτρα για τη 
διατήρηση ιχθυαποθεμάτων σε ενωσιακά 
ύδατα υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω 
μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 1784
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1785
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν είναι λιγότερο αυστηρά από αυτά 
που περιλαμβάνονται στην υφιστάμενη 
ενωσιακή νομοθεσία.

γ) δεν συγκρούονται και συνάδουν με 
αυτά που περιλαμβάνονται στην 
υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία.

Or. pt

Τροπολογία 1786
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Το κράτος μέλος πληροφορεί, για 
σκοπούς ελέγχου, τα άλλα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη για τις διατάξεις που
εγκρίνονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Or. fr
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Τροπολογία 1787
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος ή ομάδα κρατών 
μελών μπορεί να εγκρίνει μέτρα για τις 
αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα 
της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 1992/43/ΕΟΚ, της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 
2008/56/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 1788
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 25 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του 
κοινού τις πληροφορίες σχετικά με τα 
μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 1789
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 26 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα των κρατών μελών εντός της ζώνης 
των 12 ναυτικών μιλίων

Μέτρα των κρατών μελών εντός της ζώνης 
των 12 ναυτικών μιλίων ή, σε κάθε 
περίπτωση, στη ζώνη των χωρικών 
υδάτων όταν δεν φτάνουν τα 12 μίλια

Or. es

Τροπολογία 1790
Κρίτων Αρσένης, Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
μέτρα, τα οποία δεν εισάγουν διακρίσεις, 
για τη διατήρηση και τη διαχείριση 
ιχθυαποθεμάτων και για την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
αλιείας στη διατήρηση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων εντός 12 ναυτικών μιλίων 
από τις γραμμές βάσης τους υπό τον όρο 
ότι η Ένωση δεν έχει λάβει μέτρα 
διατήρησης και διαχείρισης ειδικά για την 
περιοχή αυτήν. Τα μέτρα των κρατών 
μελών είναι συμβατά προς τους στόχους 
που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 και είναι 
εξίσου αυστηρά με εκείνα που 
προβλέπονται από την ισχύουσα ενωσιακή 
νομοθεσία.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
μέτρα, τα οποία δεν εισάγουν διακρίσεις, 
για τη διατήρηση και τη διαχείριση 
ιχθυαποθεμάτων καθώς και για να 
επιτύχουν στόχους σχετικά με άλλους 
έμβιους υδρόβιους πόρους και σχετικά με 
τη διατήρηση ή βελτίωση της 
κατάστασης διατήρησης των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων εντός 12 ναυτικών μιλίων 
από τις γραμμές βάσης τους υπό τον όρο 
ότι η Ένωση δεν έχει λάβει μέτρα 
διατήρησης και διαχείρισης ειδικά για την 
περιοχή αυτήν. Τα μέτρα των κρατών 
μελών είναι συμβατά προς τους στόχους 
που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 και είναι 
εξίσου αυστηρά με εκείνα που 
προβλέπονται από την ισχύουσα ενωσιακή 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 1791
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 26 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
μέτρα, τα οποία δεν εισάγουν διακρίσεις, 
για τη διατήρηση και τη διαχείριση 
ιχθυαποθεμάτων και για την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
αλιείας στη διατήρηση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων εντός 12 ναυτικών μιλίων 
από τις γραμμές βάσης τους υπό τον όρο 
ότι η Ένωση δεν έχει λάβει μέτρα 
διατήρησης και διαχείρισης ειδικά για την 
περιοχή αυτήν. Τα μέτρα των κρατών 
μελών είναι συμβατά προς τους στόχους 
που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 και είναι 
εξίσου αυστηρά με εκείνα που 
προβλέπονται από την ισχύουσα ενωσιακή 
νομοθεσία.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
μέτρα, τα οποία δεν εισάγουν διακρίσεις, 
για τη διατήρηση και τη διαχείριση 
ιχθυαποθεμάτων και για την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
αλιείας στη διατήρηση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων εντός 12 ναυτικών μιλίων 
από τις γραμμές βάσης τους υπό τον όρο 
ότι η Ένωση δεν έχει λάβει μέτρα 
διατήρησης και διαχείρισης ειδικά για την 
περιοχή αυτήν ούτε ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
διαπιστώνουν τα κράτη μέλη. Τα μέτρα 
των κρατών μελών είναι συμβατά προς 
τους στόχους που ορίζονται στα άρθρα 2 
και 3, δεν αλληλοσυγκρούονται, και
συνάδουν με εκείνα που προβλέπονται από 
την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία.

Or. pt

Τροπολογία 1792
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt
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Τροπολογία 1793
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη και τα οικεία 
περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια 
μπορούν να υποβάλουν εγγράφως τα 
σχόλιά τους στην Επιτροπή εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
της κοινοποίησης. Η Επιτροπή 
επιβεβαιώνει, καταργεί ή τροποποιεί το 
μέτρο εντός δεκαπέντε εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης. Η απόφαση της Επιτροπής 
κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 1794
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση 
του κοινού τις πληροφορίες σχετικά με τα 
μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 1795
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
Περιοχές αποκατάστασης αποθεμάτων 

των κρατών μελών
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εντός της 
παράκτιας ζώνης τους δίκτυο περιοχών 
αποκατάστασης αποθεμάτων για την 
προστασία του οικότοπου, 
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών 
ωοτοκίας, εκτροφής και αναζήτησης 
τροφής. 
2. Οι περιοχές αποκατάστασης 
αποθεμάτων περιλαμβάνουν τουλάχιστον 
το 20% της παράκτιας ζώνης του 
κράτους μέλους και αντιπροσωπεύουν 
όλους τους οικείους οικοτόπους. 
Τουλάχιστον το 70% κάθε περιοχής 
αποκατάστασης αποθεμάτων 
περιλαμβάνει περιοχές οι οποίες υπήρξαν 
παλαιότερα ζώνες αλιείας βάσει των 
στοιχείων ημερολογίων και συστημάτων 
παρακολούθησης σκαφών από το έτος 
2008 έως και το 2011.
3. Τα δίκτυα των περιοχών 
αποκατάστασης αποθεμάτων θα έχουν 
θεσπισθεί έως το 2018.
4. Απαγορεύεται κάθε αλιευτική 
δραστηριότητα στις περιοχές 
αποκατάστασης αποθεμάτων.
5. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι οι περιοχές 
αποκατάστασης αποθεμάτων πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.
6. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι το δίκτυο 
περιοχών αποκατάστασης 
ιχθυαποθεμάτων είναι ανεπαρκές για την 
κάλυψη των απαιτήσεων της 
παραγράφου 2, ζητεί από το κράτος 
μέλος να προβεί στις απαραίτητες 
αλλαγές. Εάν, εντός ενός έτους από τη 
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λήψη της αιτήσεως της Επιτροπής, το 
κράτος μέλος δεν προσαρμόσει το δίκτυό 
του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 55, να 
εγκρίνει συμπληρωματικά μέτρα προς τον 
σκοπό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 1796
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 26 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26β
Μέτρα έκτακτης ανάγκης των κρατών 

μελών
1. Σε περίπτωση σοβαρής και 
απρόβλεπτης απειλής για τη διατήρηση 
των έμβιων υδρόβιων πόρων ή για το 
οικοσύστημα, η οποία προκαλείται από 
αλιευτικές δραστηριότητες, σε ύδατα που 
υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία 
του, και σε περίπτωση που οποιαδήποτε 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα 
μπορούσε να προκαλέσει ζημίες οι οποίες 
θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθούν, το 
κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει μέτρα 
έκτακτης ανάγκης, η διάρκεια των 
οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
τρίμηνο.
2. Σε περίπτωση που τα μέτρα έκτακτης 
ανάγκης που σκοπεύει να εγκρίνει κράτος 
μέλος ενδέχεται να επηρεάσουν αλιευτικά 
σκάφη άλλων κρατών μελών, τα μέτρα 
αυτά θεσπίζονται μόνον κατόπιν 
διαβούλευσης με την Επιτροπή, τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τα οικεία 
γνωμοδοτικά συμβούλια με βάση σχέδιο 
των μέτρων συνοδευόμενο από 
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επεξηγηματικό σημείωμα.

Or. en

Τροπολογία 1797
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 26 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26γ
Εδαφικές μονάδες διαχείρισης των 

κρατών μελών
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
εδαφικές μονάδες διαχείρισης (ΕΜΔ) για 
την αλιεία στα χωρικά τους ύδατα. Οι 
μονάδες αυτές περιλαμβάνουν μια 
γεωγραφικά οριοθετημένη αλιευτική 
περιοχή, για την οποία τα κράτη μέλη 
διαθέτουν, σε μεμονωμένους αλιείς ή σε 
ομάδα επιλέξιμων κατόχων, ανακλητά, 
αποκλειστικά και μη μεταβιβάσιμα 
δικαιώματα χρήστη για αλιεία.
2. Τα κράτη μέλη που θεσπίζουν 
συστήματα ΕΜΔ ενημερώνουν την 
Επιτροπή.
3. Τα κράτη μέλη με παράκτια ύδατα στη 
Μεσόγειο θάλασσα θεσπίζουν ΕΜΔ για 
την αλιεία τους στη Μεσόγειο το 
αργότερο έως το 2015.  Στα ύδατα της 
Μεσογείου μεμονωμένες ΕΜΔ ή ομάδες 
αυτών, κατά περίπτωση, αποτελούν την 
αλιευτική μονάδα που προβλέπεται από 
τα πολυετή σχέδια σύμφωνα με το άρθρο 
9.
4. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι το δίκτυο 
εδαφικών μονάδων διαχείρισης ενός 
κράτους μέλους στη Μεσόγειο είναι 
ανεπαρκές για την κάλυψη των 
απαιτήσεων της παραγράφου 1, ζητεί από 
το κράτος μέλος να προβεί στις 
απαραίτητες αλλαγές. Εάν, εντός ενός 
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έτους από τη λήψη της αιτήσεως της 
Επιτροπής, το κράτος μέλος δεν 
προσαρμόσει το δίκτυό του, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται 
δυνάμει του άρθρου 55, να εγκρίνει 
συμπληρωματικά μέτρα προς τον σκοπό 
αυτό.

Or. en

Τροπολογία 1798
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται
Θέσπιση συστημάτων μεταβιβάσιμων 

αλιευτικών παραχωρήσεων
1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων το αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 για:
α) όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω,  και
β) όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 12 μέτρων και φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 
μέτρων τα οποία χρησιμοποιούν άλλα 
είδη αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.

Or. fr
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Τροπολογία 1799
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται
Θέσπιση συστημάτων μεταβιβάσιμων 

αλιευτικών παραχωρήσεων
1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων το αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 για:
α) όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω,  και
β) όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 12 μέτρων και φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 
μέτρων τα οποία χρησιμοποιούν άλλα 
είδη αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 1800
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται
Θέσπιση συστημάτων μεταβιβάσιμων 

αλιευτικών παραχωρήσεων
1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
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μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων το αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 για:
α) όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω,  και
β) όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 12 μέτρων και φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 
μέτρων τα οποία χρησιμοποιούν άλλα 
είδη αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 1801
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται
Θέσπιση συστημάτων μεταβιβάσιμων 

αλιευτικών παραχωρήσεων
1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων το αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 για:
α) όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω,  και
β) όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 12 μέτρων και φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε αλιευτικά 
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σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 
μέτρων τα οποία χρησιμοποιούν άλλα 
είδη αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.

Or. pt

Τροπολογία 1802
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θέσπιση συστημάτων μεταβιβάσιμων
αλιευτικών παραχωρήσεων

Θέσπιση συστημάτων κατανομής
αλιευτικών δυνατοτήτων των κρατών 
μελών

Or. en

Τροπολογία 1803
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θέσπιση συστημάτων μεταβιβάσιμων
αλιευτικών παραχωρήσεων

Θέσπιση συστημάτων κατανομής
αλιευτικών δυνατοτήτων

Or. en

Τροπολογία 1804
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 
για:

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει 
εθελοντικό σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 για:

Or. en

Τροπολογία 1805
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 
2013 για:

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει 
να θεσπίσει σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων ή άλλο 
σύστημα διαχείρισης βάσει αλιευτικών 
δικαιωμάτων για οποιοδήποτε τμήμα του 
αλιευτικού του στόλου.

Or. en

Τροπολογία 1806
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων το αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 για:

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει 
σύστημα αλιευτικών παραχωρήσεων το 
αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2015
για:

Or. it
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Τροπολογία 1807
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων το αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 για:

1. Έως…*, κάθε κράτος μέλος θεσπίζει 
σύστημα ατομικών αλιευτικών 
παραχωρήσεων για όλα τα αλιευτικά 
σκάφη που αλιεύουν αποθέματα για τα 
οποία έχουν κατανεμηθεί ενωσιακές 
αλιευτικές δυνατότητες δυνάμει του 
άρθρου 16, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος θεσπίζει επίσης σύστημα 
αλιευτικών παραχωρήσεων για όλα τα 
σκάφη που αλιεύουν το απόθεμα αυτό.
______________
(* ΕΕ Να προστεθεί η ημερομηνία που 
αντιστοιχεί σε ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει της τροπολογίας 143 των εισηγητών οι αλιευτικές παραχωρήσεις ιδανικά θα πρέπει να 
είναι μεταβιβάσιμες. Διευκρινίζοντας ότι οι αλιευτικές παραχωρήσεις είναι «ατομικές» κάνουμε 
ένα σημαντικό βήμα προς τη δυνατότητα μεταβίβασης. Η ατομικότητα μπορεί επίσης να 
συνδράμει στην ενίσχυση του αισθήματος ευθύνης των αλιέων για τους πόρους.

Τροπολογία 1808
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων το αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 για:

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
για την κατανομή αλιευτικών 
δυνατοτήτων που έχουν κατανεμηθεί στο 
εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης. Το κράτος μέλος 
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ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με το 
σύστημα κατανομής.

Or. en

Τροπολογία 1809
Anna Rosbach.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 
για:

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων το αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 για:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανομή των δυνατοτήτων αλιείας πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο τοπικό και εθνικό 
περιβάλλον και γι’ αυτό το σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων δεν πρέπει να 
είναι ούτε το μοναδικό σύστημα ούτε υποχρεωτικό.  Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν 
ευελιξία ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν το σύστημα κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων 
στο εθνικό τους περιβάλλον.

Τροπολογία 1810
Pat the Cope Gallagher.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 
για:

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων το αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 για:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι υποχρεωτικά μεταβιβάσιμες αλιευτικές ποσοστώσεις ενδέχεται να αποτελέσουν σημαντική 
απειλή για τις μικρές παράκτιες αλιευτικές κοινότητες και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του 
διαρθρωτικού πλεονάσματος αλιευτικής ικανότητας.

Τροπολογία 1811
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων το αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 για:

1. Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει, για τα 
σκάφη που φέρουν τη σημαία του, τη 
μέθοδο κατανομής των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που έχουν διατεθεί στο εν 
λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο. Το κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τη 
μέθοδο κατανομής.

Or. en

Τροπολογία 1812
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 
για:

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 
σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες 
που του έχουν παραχωρηθεί για:

Or. es
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Τροπολογία 1813
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων το αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 για:

1. Έως…*, κάθε κράτος μέλος θεσπίζει 
σύστημα ατομικών αλιευτικών 
παραχωρήσεων για όλα τα αλιευτικά 
σκάφη που αλιεύουν αποθέματα για τα 
οποία έχουν κατανεμηθεί ενωσιακές 
αλιευτικές δυνατότητες δυνάμει του 
άρθρου 16, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος θεσπίζει επίσης σύστημα 
αλιευτικών παραχωρήσεων για όλα τα 
σκάφη που αλιεύουν το απόθεμα αυτό.

Or. en

Τροπολογία 1814
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 
για:

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει, 
αν το επιθυμεί, σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 για:

Or. el

Τροπολογία 1815
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 
για:

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει, στο 
πλαίσιο της περιφερειοποιημένης 
προσέγγισης της ΚΑλΠ, εθελοντικό
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων με σκοπό την προσαρμογή 
της αλιευτικής ικανότητας στις 
δυνατότητες αλίευσης το αργότερο έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2013 για:

Or. pt

Τροπολογία 1816
Izaskun Bilbao Barandica.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων το αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 για:

1. Θεσπίζεται ένα σύστημα αλιευτικών 
παραχωρήσεων εντός ενός έτους από την 
έναρξη ισχύος της νέας ΚΑλΠ για τον 
στόλο ανοικτής θαλάσσης:

Or. es

Τροπολογία 1817
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 
για:

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 
για τον στόλο ανοικτής θαλάσσης και τον 
υπερπόντιο στόλο.

Or. es
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Τροπολογία 1818
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 
2013 για:

1. Τα κράτη μέλη που θεσπίζουν ένα 
εθελοντικό σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων θα πρέπει να 
αποκλείσουν:

Or. es

Τροπολογία 1819
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 
για:

1. Κάθε κράτος μέλος δύναται να 
θεσπίσει, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, ένα διαφοροποιημένο 
εθελοντικό σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 για:

Or. pt

Τροπολογία 1820
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω, και

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 1821
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω,  και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1822
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω,  και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1823
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω, και

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 1824
Izaskun Bilbao Barandica.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω, και

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1825
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω, και

α) όλα τα σκάφη που δεν ανταποκρίνονται 
στον ορισμό του αλιευτικού στόλου και 
της αλιείας μικρής κλίμακας που περιέχει 
το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού·

Or. es

Τροπολογία 1826
Carmen Fraga Estévez.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 12
μέτρων και άνω, και

α) όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 15
μέτρων και άνω που πραγματοποιούν 
αλιευτικές εξορμήσεις διάρκειας κάτω 
των 24 ωρών· και

Or. es
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Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο στόλος αλιείας μικρής κλίμακας δεν μπορεί να διαθέτει συνολικό 
μήκος 12 μέτρων, λόγω γεωγραφικών ή κλιματολογικών συνθηκών.

Τροπολογία 1827
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 12
μέτρων και άνω, και

α) όλα τα σκάφη που αλιεύουν στην ακτή 
ή σε όμορες ηπειρωτικές ή θαλάσσιες 
αλιευτικές ζώνες με αλιευτικές μονάδες 
κάτω των 15 μέτρων, που γίνονται 
αντικείμενο διαχείρισης κατά τρόπο 
αυτόνομο ή από οικογενειακές 
επιχειρήσεις, τα οποία χρησιμοποιούν 
επιλεκτικό αλιευτικό εξοπλισμό και με 
διάρκεια αλιευτικών εξορμήσεων που δεν 
υπερβαίνει τις 36 ώρες· 

Or. es

Τροπολογία 1828
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 12
μέτρων και άνω, και

α) όλα τα σκάφη που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό του 
παράκτιου και μικρής κλίμακας 
αλιευτικού στόλου που περιλαμβάνεται 
στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού·
και

Or. es
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Τροπολογία 1829
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 12 μέτρων και φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1830
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 12 μέτρων και φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1831
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 12 μέτρων και φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1832
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 12 μέτρων και φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 12 μέτρων και φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1834
Izaskun Bilbao Barandica.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 12 μέτρων και φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 1835
Carmen Fraga Estévez.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 12 μέτρων και φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.

β) όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 15 μέτρων που
πραγματοποιούν αλιευτικές εξορμήσεις 
διάρκειας κάτω των 24 ωρών και φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο στόλος αλιείας μικρής κλίμακας δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται από 
συνολικό μήκος 12 μέτρων, λόγω γεωγραφικών ή κλιματολογικών συνθηκών.

Τροπολογία 1836
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 12 μέτρων και φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.

β) θα πρέπει να τηρείται ένα σύστημα 
μητρώων έτσι ώστε η δυνατότητα 
μεταφοράς ποσοστώσεων να περιορίζεται 
σε μονάδες εντός του ίδιου μητρώου και 
πρέπει να υφίσταται περιορισμός όσον 
αφορά τη συσσώρευση των αλιευτικών 
δικαιωμάτων.

Or. es

Τροπολογία 1837
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 12 μέτρων και φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.

β) όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 15 μέτρων που φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.

Or. es

Τροπολογία 1838
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όλα τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 12 μέτρων και φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.

β) όλα τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.

Or. es

Τροπολογία 1839
Izaskun Bilbao Barandica.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εξαιρούνται τα αλιευτικά σκάφη
παράκτιων αλιευτικών δραστηριοτήτων 
ή αλιείας μικρής κλίμακας έως 15 μέτρα 
και εκείνα με μεγαλύτερο συνολικό μήκος 
που χρησιμοποιούν μεθόδους αλιείας με 
σεβασμό προς το περιβάλλον ως προς την 
επιλεκτικότητα και μικρότερες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Or. es
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Τροπολογία 1840
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 
μέτρων τα οποία χρησιμοποιούν άλλα 
είδη αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1841
Izaskun Bilbao Barandica.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 
μέτρων τα οποία χρησιμοποιούν άλλα 
είδη αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1842
Carmen Fraga Estévez.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12
μέτρων τα οποία χρησιμοποιούν άλλα είδη 
αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 15
μέτρων τα οποία χρησιμοποιούν άλλα είδη 
αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και πραγματοποιούν 
αλιευτικές εξορμήσεις διάρκειας κάτω 
των 24 ωρών, και ενημερώνουν σχετικά 
την Επιτροπή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο στόλος αλιείας μικρής κλίμακας δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται από 
συνολικό μήκος 12 μέτρων, λόγω γεωγραφικών ή κλιματολογικών συνθηκών.

Τροπολογία 1843
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 
μέτρων τα οποία χρησιμοποιούν άλλα 
είδη αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε 
απόφαση θέσπισης συστήματος
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
ή μέσου διαχείρισης βάσει αλιευτικών 
δικαιωμάτων και θέτουν στη διάθεση του 
κοινού όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 1844
Guido Milana
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
το σύστημα των μεταβιβάσιμων
αλιευτικών παραχωρήσεων σε αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 
μέτρων τα οποία χρησιμοποιούν άλλα είδη 
αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
το σύστημα των αλιευτικών 
παραχωρήσεων σε αλιευτικά σκάφη 
συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων τα 
οποία χρησιμοποιούν άλλα είδη 
αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.

Or. it

Τροπολογία 1845
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
το σύστημα των μεταβιβάσιμων
αλιευτικών παραχωρήσεων σε αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 
μέτρων τα οποία χρησιμοποιούν άλλα 
είδη αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.

2. Τα συστήματα των κρατών μελών για 
την κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων 
συμμορφώνονται πλήρως με τους 
στόχους που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 
και είναι απολύτως κατάλληλα για την εν 
λόγω περιοχή και τα αλιεύματά της.

Or. en

Τροπολογία 1846
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
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το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12
μέτρων τα οποία χρησιμοποιούν άλλα είδη 
αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.

το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 15
μέτρων τα οποία χρησιμοποιούν άλλα είδη 
αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.

Or. es

Τροπολογία 1847
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 
μέτρων τα οποία χρησιμοποιούν άλλα 
είδη αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε άλλα
αλιευτικά σκάφη και ενημερώνουν σχετικά 
την Επιτροπή.

Or. es

Τροπολογία 1848
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 
μέτρων τα οποία χρησιμοποιούν άλλα είδη 
αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και ενημερώνουν σχετικά την 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
το εθελοντικό σύστημα των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
σε αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους 
κάτω των 12 μέτρων τα οποία 
χρησιμοποιούν άλλα είδη αλιευτικών 
εργαλείων εκτός των συρόμενων, κατόπιν 
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Επιτροπή. διεξαγωγής μελέτης 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων με 
θετικά αποτελέσματα, και ενημερώνουν 
σχετικά την Επιτροπή.

Or. pt

Τροπολογία 1849
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν
το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 
μέτρων τα οποία χρησιμοποιούν άλλα 
είδη αλιευτικών εργαλείων εκτός των 
συρόμενων και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.

2. Εξαιρείται από το σύστημα των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
ο παράκτιος στόλος της Μεσογείου που 
πραγματοποιεί καθημερινές αλιευτικές 
εξορμήσεις, για τις οποίες θα θεσπιστεί 
ρύθμιση μέσω των σχεδίων διαχείρισης, 
τα οποία βασίζονται στην αλιευτική 
προσπάθεια μέσω, μεταξύ άλλων, 
βιολογικών αναπαυλών ή κινήτρων για 
οριστική παύση.

Or. es

Τροπολογία 1850
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρόλο που το σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων δεν 
εφαρμόζεται στις ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιφέρειες, οι αρμόδιες 
περιφερειακές αρχές καλούνται να 
σχεδιάσουν ένα σύστημα διαχείρισης των 
αλιευτικών ικανοτήτων των στόλων και 
να το υποβάλουν στην Επιτροπή για 



AM\905830EL.doc 95/185 PE491.361v01-00

EL

έγκριση.

Or. fr

Τροπολογία 1851
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27α
Κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων

1. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, 
αποφασίζει τα όρια των αλιευμάτων ή/και 
της αλιευτικής προσπάθειας και την 
κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων 
μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και 
τους όρους που διέπουν τα όρια αυτά.
Οι αλιευτικές δυνατότητες κατανέμονται 
μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο 
ώστε να διασφαλίζουν σε κάθε κράτος 
μέλος σχετική σταθερότητα αλιευτικών 
δραστηριοτήτων για κάθε απόθεμα ή 
τύπο αλιείας.
2. Όταν η Κοινότητα καθορίζει νέες 
αλιευτικές δυνατότητες, το Συμβούλιο 
αποφασίζει την κατανομή των 
δυνατοτήτων αυτών λαμβάνοντας υπόψη 
τα συμφέροντα κάθε κράτους μέλους.
3. Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει, για τα 
σκάφη που φέρουν τη σημαία του, τη 
μέθοδο κατανομής των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που έχουν διατεθεί στο εν 
λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο.
Το κράτος μέλος ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά με τη μέθοδο 
κατανομής.
4. Το Συμβούλιο καθορίζει τις αλιευτικές 
δυνατότητες που διατίθεται σε τρίτες 
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χώρες στα κοινοτικά ύδατα, και 
κατανέμει τις δυνατότητες αυτές σε κάθε 
τρίτη χώρα.
5. Τα κράτη μέλη δύνανται, έπειτα από 
προηγούμενη ενημέρωση της Επιτροπής, 
να ανταλλάσσουν το σύνολο ή μέρος των 
αλιευτικών δυνατοτήτων που τους έχουν 
κατανεμηθεί.

Or. fr

Τροπολογία 1852
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Jim 
Higgins, Ana Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων
1. Μια μεταβιβάσιμη αλιευτική 
παραχώρηση δημιουργεί δικαίωμα 
χρήσης των ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων που κατανέμονται δυνάμει 
του άρθρου 29 παράγραφος 1.
2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση διαφανή κριτήρια, για κάθε 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με 
βάση συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.
3. Για την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων που αφορά 
μεικτούς τύπους αλιείας, τα κράτη μέλη 
συνεκτιμούν την πιθανή σύνθεση των 
αλιευμάτων των σκαφών που 
συμμετέχουν στον εν λόγω τύπο αλιείας.
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4. Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να γίνει από ένα 
κράτος μέλος μόνο σε κάτοχο αλιευτικού 
σκάφους που φέρει τη σημαία του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, ή από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν σε τέτοιο σκάφος. 
Συγκέντρωση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να γίνει για 
συλλογική διαχείριση από νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα ή αναγνωρισμένες 
οργανώσεις παραγωγών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την 
επιλεξιμότητα λήψης μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων με βάση 
διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια.
5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων σε περίοδο τουλάχιστον 
15 ετών, με σκοπό να επαναδιαθέσουν τις 
εν λόγω παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη 
μέλη δεν έχουν περιορίσει τον χρόνο 
ισχύος των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να 
ανακαλέσουν τις εν λόγω παραχωρήσεις 
με προηγούμενη προειδοποίηση 
τουλάχιστον 15 ετών.
6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις κατόπιν βραχύτερης 
περιόδου προειδοποίησης σε περίπτωση 
κατά την οποία ο κάτοχος των 
παραχωρήσεων έχει υποπέσει σε 
αποδεδειγμένη σοβαρή παράβαση. Οι εν 
λόγω ανακλήσεις πραγματοποιούνται έτσι 
ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η κοινή 
αλιευτική πολιτική, η αρχή της 
αναλογικότητας και, όπου απαιτείται, με 
άμεση ισχύ.
7. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 
και 6, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε αλιευτικό σκάφος για 
περίοδο τριών διαδοχικών ετών.
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Or. fr

Τροπολογία 1853
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων
1. Μια μεταβιβάσιμη αλιευτική 
παραχώρηση δημιουργεί δικαίωμα 
χρήσης των ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων που κατανέμονται δυνάμει 
του άρθρου 29 παράγραφος 1.
2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση διαφανή κριτήρια, για κάθε 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με 
βάση συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.
3. Για την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων που αφορά 
μεικτούς τύπους αλιείας, τα κράτη μέλη 
συνεκτιμούν την πιθανή σύνθεση των 
αλιευμάτων των σκαφών που 
συμμετέχουν στον εν λόγω τύπο αλιείας.
4. Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να γίνει από ένα 
κράτος μέλος μόνο σε κάτοχο αλιευτικού 
σκάφους που φέρει τη σημαία του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, ή από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν σε τέτοιο σκάφος. 
Συγκέντρωση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να γίνει για 
συλλογική διαχείριση από νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα ή αναγνωρισμένες 
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οργανώσεις παραγωγών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την 
επιλεξιμότητα λήψης μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων με βάση 
διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια.
5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων σε περίοδο τουλάχιστον 
15 ετών, με σκοπό να επαναδιαθέσουν τις 
εν λόγω παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη 
μέλη δεν έχουν περιορίσει τον χρόνο 
ισχύος των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να 
ανακαλέσουν τις εν λόγω παραχωρήσεις 
με προηγούμενη προειδοποίηση 
τουλάχιστον 15 ετών.
6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις κατόπιν βραχύτερης 
περιόδου προειδοποίησης σε περίπτωση 
κατά την οποία ο κάτοχος των 
παραχωρήσεων έχει υποπέσει σε 
αποδεδειγμένη σοβαρή παράβαση. Οι εν 
λόγω ανακλήσεις πραγματοποιούνται έτσι 
ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η κοινή 
αλιευτική πολιτική, η αρχή της 
αναλογικότητας και, όπου απαιτείται, με 
άμεση ισχύ.
7. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 
και 6, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε αλιευτικό σκάφος για 
περίοδο τριών διαδοχικών ετών.

Or. fr

Τροπολογία 1854
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων
1. Μια μεταβιβάσιμη αλιευτική 
παραχώρηση δημιουργεί δικαίωμα 
χρήσης των ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων που κατανέμονται δυνάμει 
του άρθρου 29 παράγραφος 1.
2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση διαφανή κριτήρια, για κάθε 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με 
βάση συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.
3. Για την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων που αφορά 
μεικτούς τύπους αλιείας, τα κράτη μέλη 
συνεκτιμούν την πιθανή σύνθεση των 
αλιευμάτων των σκαφών που 
συμμετέχουν στον εν λόγω τύπο αλιείας.
4. Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να γίνει από ένα 
κράτος μέλος μόνο σε κάτοχο αλιευτικού 
σκάφους που φέρει τη σημαία του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, ή από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν σε τέτοιο σκάφος. 
Συγκέντρωση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να γίνει για 
συλλογική διαχείριση από νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα ή αναγνωρισμένες 
οργανώσεις παραγωγών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την 
επιλεξιμότητα λήψης μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων με βάση 
διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια.
5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
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παραχωρήσεων σε περίοδο τουλάχιστον 
15 ετών, με σκοπό να επαναδιαθέσουν τις 
εν λόγω παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη 
μέλη δεν έχουν περιορίσει τον χρόνο 
ισχύος των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να 
ανακαλέσουν τις εν λόγω παραχωρήσεις 
με προηγούμενη προειδοποίηση 
τουλάχιστον 15 ετών.
6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις κατόπιν βραχύτερης 
περιόδου προειδοποίησης σε περίπτωση 
κατά την οποία ο κάτοχος των 
παραχωρήσεων έχει υποπέσει σε 
αποδεδειγμένη σοβαρή παράβαση. Οι εν 
λόγω ανακλήσεις πραγματοποιούνται έτσι 
ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η κοινή 
αλιευτική πολιτική, η αρχή της 
αναλογικότητας και, όπου απαιτείται, με 
άμεση ισχύ.
7. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 
και 6, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε αλιευτικό σκάφος για 
περίοδο τριών διαδοχικών ετών.

Or. en

Τροπολογία 1855
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων
1. Μια μεταβιβάσιμη αλιευτική 
παραχώρηση δημιουργεί δικαίωμα 
χρήσης των ατομικών αλιευτικών 
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δυνατοτήτων που κατανέμονται δυνάμει 
του άρθρου 29 παράγραφος 1.
2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση διαφανή κριτήρια, για κάθε 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με 
βάση συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.
3. Για την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων που αφορά 
μεικτούς τύπους αλιείας, τα κράτη μέλη 
συνεκτιμούν την πιθανή σύνθεση των 
αλιευμάτων των σκαφών που 
συμμετέχουν στον εν λόγω τύπο αλιείας.
4. Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να γίνει από ένα 
κράτος μέλος μόνο σε κάτοχο αλιευτικού 
σκάφους που φέρει τη σημαία του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, ή από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν σε τέτοιο σκάφος. 
Συγκέντρωση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να γίνει για 
συλλογική διαχείριση από νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα ή αναγνωρισμένες 
οργανώσεις παραγωγών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την 
επιλεξιμότητα λήψης μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων με βάση 
διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια.
5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων σε περίοδο τουλάχιστον 
15 ετών, με σκοπό να επαναδιαθέσουν τις 
εν λόγω παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη 
μέλη δεν έχουν περιορίσει τον χρόνο 
ισχύος των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να 
ανακαλέσουν τις εν λόγω παραχωρήσεις 
με προηγούμενη προειδοποίηση 
τουλάχιστον 15 ετών.
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6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις κατόπιν βραχύτερης 
περιόδου προειδοποίησης σε περίπτωση 
κατά την οποία ο κάτοχος των 
παραχωρήσεων έχει υποπέσει σε 
αποδεδειγμένη σοβαρή παράβαση. Οι εν 
λόγω ανακλήσεις πραγματοποιούνται έτσι 
ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η κοινή 
αλιευτική πολιτική, η αρχή της 
αναλογικότητας και, όπου απαιτείται, με 
άμεση ισχύ.
7. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 
και 6, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε αλιευτικό σκάφος για 
περίοδο τριών διαδοχικών ετών.

Or. fr

Τροπολογία 1856
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων
1. Μια μεταβιβάσιμη αλιευτική 
παραχώρηση δημιουργεί δικαίωμα 
χρήσης των ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων που κατανέμονται δυνάμει 
του άρθρου 29 παράγραφος 1.
2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση διαφανή κριτήρια, για κάθε 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
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δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με 
βάση συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.
3. Για την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων που αφορά 
μεικτούς τύπους αλιείας, τα κράτη μέλη 
συνεκτιμούν την πιθανή σύνθεση των 
αλιευμάτων των σκαφών που 
συμμετέχουν στον εν λόγω τύπο αλιείας. 
4. Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να γίνει από ένα 
κράτος μέλος μόνο σε κάτοχο αλιευτικού 
σκάφους που φέρει τη σημαία του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, ή από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν σε τέτοιο σκάφος. 
Συγκέντρωση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να γίνει για 
συλλογική διαχείριση από νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα ή αναγνωρισμένες 
οργανώσεις παραγωγών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την 
επιλεξιμότητα λήψης μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων με βάση 
διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια. 
5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων σε περίοδο τουλάχιστον 
15 ετών, με σκοπό να επαναδιαθέσουν τις 
εν λόγω παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη 
μέλη δεν έχουν περιορίσει τον χρόνο 
ισχύος των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να 
ανακαλέσουν τις εν λόγω παραχωρήσεις 
με προηγούμενη προειδοποίηση 
τουλάχιστον 15 ετών. 
6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις κατόπιν βραχύτερης 
περιόδου προειδοποίησης σε περίπτωση 
κατά την οποία ο κάτοχος των 
παραχωρήσεων έχει υποπέσει σε 
αποδεδειγμένη σοβαρή παράβαση. Οι εν 
λόγω ανακλήσεις πραγματοποιούνται έτσι 
ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η κοινή 
αλιευτική πολιτική, η αρχή της 
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αναλογικότητας και, όπου απαιτείται, με 
άμεση ισχύ. 
7. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 
και 6, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε αλιευτικό σκάφος για 
περίοδο τριών διαδοχικών ετών.

Or. pt

Τροπολογία 1857
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων

Κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων

Or. en

Τροπολογία 1858
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια μεταβιβάσιμη αλιευτική 
παραχώρηση δημιουργεί δικαίωμα 
χρήσης των ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων που κατανέμονται δυνάμει 
του άρθρου 29 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1859
Κρίτων Αρσένης
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια μεταβιβάσιμη αλιευτική 
παραχώρηση δημιουργεί δικαίωμα χρήσης 
των ατομικών αλιευτικών δυνατοτήτων 
που κατανέμονται δυνάμει του άρθρου 29 
παράγραφος 1.

1. Μια μεταβιβάσιμη αλιευτική 
παραχώρηση δημιουργεί δικαίωμα χρήσης 
των ατομικών, κοινοτικών ή ομαδικών
αλιευτικών δυνατοτήτων για τις οποίες 
ένα κράτος μέλος έχει επιλέξει να 
θεσπίσει σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων που 
κατανέμονται δυνάμει του άρθρου 29 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1860
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια μεταβιβάσιμη αλιευτική 
παραχώρηση δημιουργεί δικαίωμα χρήσης 
των ατομικών αλιευτικών δυνατοτήτων 
που κατανέμονται δυνάμει του άρθρου 29 
παράγραφος 1.

1. Μια αλιευτική παραχώρηση δημιουργεί 
δικαίωμα χρήσης των ατομικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων που 
κατανέμονται από το κράτος μέλος 
δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 1.

Or. it

Τροπολογία 1861
Pat the Cope Gallagher.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια μεταβιβάσιμη αλιευτική 
παραχώρηση δημιουργεί δικαίωμα χρήσης 

1. Μια μεταβιβάσιμη αλιευτική 
παραχώρηση μπορεί να δημιουργήσει
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των ατομικών αλιευτικών δυνατοτήτων 
που κατανέμονται δυνάμει του άρθρου 29 
παράγραφος 1.

δικαίωμα χρήσης των ατομικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων που 
κατανέμονται δυνάμει του άρθρου 29 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεωτικά μεταβιβάσιμες αλιευτικές ποσοστώσεις ενδέχεται να αποτελέσουν σημαντική 
απειλή για τις μικρές παράκτιες αλιευτικές κοινότητες και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του 
διαρθρωτικού πλεονάσματος αλιευτικής ικανότητας.

Τροπολογία 1862
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση διαφανή κριτήρια, για κάθε 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με 
βάση συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1863
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση διαφανή κριτήρια, για κάθε 

2. Κάθε κράτος μέλος που επιλέγει να 
θεσπίσει σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων κατανέμει 
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απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με βάση 
συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.

μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση διαφανή κριτήρια, για κάθε 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με βάση 
συμφωνίες βιώσιμης αλιείας. Τα εν λόγω 
διαφανή κριτήρια καθορίζονται από το 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, 
δημοσιοποιούνται και περιλαμβάνουν 
ενδεικτικά τα εξής:
α) τη χρήση πιο επιλεκτικών αλιευτικών 
μεθόδων, εργαλείων και πρακτικών με 
χαμηλά ποσοστά παρεμπιπτόντων 
αλιευμάτων και περιορισμένο αντίκτυπο 
στο θαλάσσιο οικοσύστημα·
β) καλό ιστορικό συμμόρφωσης με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της 
ΕΕ, και τήρησης των καθορισμένων, 
βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, 
ορίων αλιευμάτων ή/και αλιευτικής 
προσπάθειας·
γ) εξασφάλιση αυξημένων θέσεων 
απασχόλησης καλής ποιότητας, υπό την 
προϋπόθεση ότι τούτο δεν έχει αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις·
δ) χρήση σκαφών και αλιευτικών 
μεθόδων με χαμηλές εκπομπές 
καυσαερίων και χαμηλή ενεργειακή 
κατανάλωση· και
ε) χρήση βιντεοεπιτήρησης ή ισοδύναμου 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
παρακολούθησης·
στ) συνθήκες εργασίας που 
συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή 
πρότυπα, ιδίως τη Σύμβαση της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά 
με την εργασία στον τομέα της αλιείας·
στ) τη δηλωθείσα παραγωγή για τα τρία 
τουλάχιστον προηγούμενα χρόνια.

Or. en
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Τροπολογία 1864
Pat the Cope Gallagher.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση διαφανή κριτήρια, για κάθε 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με βάση 
συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.

2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να κατανέμει 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση διαφανή κριτήρια, για κάθε 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με βάση 
συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεωτικά μεταβιβάσιμες αλιευτικές ποσοστώσεις ενδέχεται να αποτελέσουν σημαντική 
απειλή για τις μικρές παράκτιες αλιευτικές κοινότητες και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του 
διαρθρωτικού πλεονάσματος αλιευτικής ικανότητας.

Τροπολογία 1865
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις
με βάση διαφανή κριτήρια, για κάθε 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με 
βάση συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.

2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει 
αλιευτικές δυνατότητες με βάση ισότιμα, 
διαφανή και αντικειμενικά 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 36α, για 
κάθε απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16.
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Or. en

Τροπολογία 1866
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση διαφανή κριτήρια, για κάθε 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με βάση 
συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.

2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση ανοικτές διαδικασίες και
διαφανή κριτήρια επιλεξιμότητας, για 
κάθε απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με βάση 
συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.

Or. es

Τροπολογία 1867
Izaskun Bilbao Barandica.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση διαφανή κριτήρια, για κάθε 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με βάση 
συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.

2. Τα κράτη μέλη, μαζί με περιφερειακούς 
εκπροσώπους και εκπροσώπους του 
τομέα, θα καθορίζουν μέσω των CCR 
διαφανή κριτήρια για τις μεταβιβάσιμες 
αλιευτικές παραχωρήσεις για κάθε 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει των όσων 
προβλέπονται από τον παρόντα 
κανονισμό, εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με βάση 
συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.
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Or. es

Τροπολογία 1868
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων που αφορά 
μεικτούς τύπους αλιείας, τα κράτη μέλη 
συνεκτιμούν την πιθανή σύνθεση των 
αλιευμάτων των σκαφών που 
συμμετέχουν στον εν λόγω τύπο αλιείας.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1869
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων που αφορά 
μεικτούς τύπους αλιείας, τα κράτη μέλη 
συνεκτιμούν την πιθανή σύνθεση των 
αλιευμάτων των σκαφών που 
συμμετέχουν στον εν λόγω τύπο αλιείας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1870
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων που αφορά 
μεικτούς τύπους αλιείας, τα κράτη μέλη 
συνεκτιμούν την πιθανή σύνθεση των 
αλιευμάτων των σκαφών που συμμετέχουν 
στον εν λόγω τύπο αλιείας.

3. Για την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων που αφορά 
μεικτούς τύπους αλιείας, τα κράτη μέλη 
συνεκτιμούν την πιθανή σύνθεση των 
αλιευμάτων των σκαφών που συμμετέχουν 
στον εν λόγω τύπο αλιείας, που 
καθορίζεται από την ΕΤΟΕΑ 
(Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική 
Επιτροπή Αλιείας), βασιζόμενη επίσης 
στη συμμετοχή του αλιευτικού κλάδου, 
που εκπροσωπείται μέσω των 
περιφερειακών γνωμοδοτικών 
συμβουλίων (CCR).

Or. es

Τροπολογία 1871
Carmen Fraga Estévez.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων που αφορά 
μεικτούς τύπους αλιείας, τα κράτη μέλη 
συνεκτιμούν την πιθανή σύνθεση των 
αλιευμάτων των σκαφών που 
συμμετέχουν στον εν λόγω τύπο αλιείας.

3. Στην περίπτωση της κατανομής 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων 
που αφορά μεικτούς τύπους αλιείας, το 
Συμβούλιο, για τον ορισμό των 
αλιευτικών δυνατοτήτων δυνάμει του 
άρθρου 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης, 
συνεκτιμά την πραγματική σύνθεση των 
αλιευμάτων των στόλων των κρατών 
μελών.

Or. es

Τροπολογία 1872
Pat the Cope Gallagher.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων που αφορά 
μεικτούς τύπους αλιείας, τα κράτη μέλη 
συνεκτιμούν την πιθανή σύνθεση των 
αλιευμάτων των σκαφών που συμμετέχουν 
στον εν λόγω τύπο αλιείας.

3. Για την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων που αφορά 
μεικτούς τύπους αλιείας, τα κράτη μέλη 
μπορούν να συνεκτιμούν την πιθανή 
σύνθεση των αλιευμάτων των σκαφών που 
συμμετέχουν στον εν λόγω τύπο αλιείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεωτικά μεταβιβάσιμες αλιευτικές ποσοστώσεις ενδέχεται να αποτελέσουν σημαντική 
απειλή για τις μικρές παράκτιες αλιευτικές κοινότητες και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του 
διαρθρωτικού πλεονάσματος αλιευτικής ικανότητας.

Τροπολογία 1873
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων που αφορά 
μεικτούς τύπους αλιείας, τα κράτη μέλη 
συνεκτιμούν την πιθανή σύνθεση των 
αλιευμάτων των σκαφών που συμμετέχουν 
στον εν λόγω τύπο αλιείας.

3. Για την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων που αφορά 
μεικτούς τύπους αλιείας, τα κράτη μέλη 
συνεκτιμούν το Επιστημονικό, Τεχνικό 
και Οικονομικό Συμβούλιο για την Αλιεία 
και διαβουλεύονται με τα περιφερειακά 
γνωμοδοτικά συμβούλια σχετικά με την 
πιθανή σύνθεση των αλιευμάτων των 
σκαφών που συμμετέχουν στον εν λόγω 
τύπο αλιείας.

Or. es

Τροπολογία 1874
Dolores García-Hierro Caraballo
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1875
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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αλιευτικών παραχωρήσεων με βάση 
διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια.

Or. it

Τροπολογία 1876
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1877
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να γίνει από ένα 
κράτος μέλος μόνο σε κάτοχο αλιευτικού
σκάφους που φέρει τη σημαία του 

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

Or. en

Τροπολογία 1878
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων μπορεί να γίνει από ένα 
κράτος μέλος σε κάτοχο αλιευτικού 
σκάφους που φέρει τη σημαία του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, ή από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η 
βασική δραστηριότητα είναι η αλιεία με 
σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιο 
σκάφος. Συγκέντρωση μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων μπορεί να γίνει 
για συλλογική διαχείριση από νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα των οποίων η βασική 
δραστηριότητα είναι η αλιεία ή 
αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
την επιλεξιμότητα λήψης μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων με βάση 
διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια· 
ειδικότερα, μπορούν να απαιτούν 
ιστορικά επίπεδα αλιευμάτων και 
κατάλληλο ιστορικό συμμόρφωσης, να 
καθορίζουν ένα όριο συγκέντρωσης 
ποσοστώσεων, να διατηρούν ένα ειδικό 
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ποσοστό έως 5% για τους 
νεοεισερχόμενους και να συνεκτιμούν τον 
κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των 
παραχωρήσεων.

Or. es

Τροπολογία 1879
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά την κατανομή αλιευτικών 
δυνατοτήτων, ένα κράτος μέλος μπορεί 
να παράσχει κίνητρα σε αλιευτικά σκάφη 
που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά 
εργαλεία τα οποία εξαλείφουν 
ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ή 
που χρησιμοποιούν αλιευτικές τεχνικές με 
μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
μεταξύ άλλων μειωμένη κατανάλωση 
ενέργειας ή ζημία του οικότοπου, εντός 
των αλιευτικών δυνατοτήτων που 
κατανέμονται στο εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 1880
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων σε περίοδο τουλάχιστον 
15 ετών, με σκοπό να επαναδιαθέσουν τις 
εν λόγω παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη 

διαγράφεται
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μέλη δεν έχουν περιορίσει τον χρόνο 
ισχύος των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να 
ανακαλέσουν τις εν λόγω παραχωρήσεις 
με προηγούμενη προειδοποίηση 
τουλάχιστον 15 ετών.

Or. it

Τροπολογία 1881
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων σε περίοδο τουλάχιστον 
15 ετών, με σκοπό να επαναδιαθέσουν τις 
εν λόγω παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη 
μέλη δεν έχουν περιορίσει τον χρόνο 
ισχύος των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να 
ανακαλέσουν τις εν λόγω παραχωρήσεις 
με προηγούμενη προειδοποίηση 
τουλάχιστον 15 ετών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό πρέπει να μείνει στο πεδίο ευθύνης των κρατών μελών.

Τροπολογία 1882
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
τον χρόνο ισχύος των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε περίοδο 
τουλάχιστον 15 ετών, με σκοπό να 
επαναδιαθέσουν τις εν λόγω 
παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη μέλη δεν 
έχουν περιορίσει τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να ανακαλέσουν 
τις εν λόγω παραχωρήσεις με προηγούμενη 
προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ετών.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
τον χρόνο ισχύος των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε περίοδο 
τουλάχιστον 30 ετών, με σκοπό να 
επαναδιαθέσουν τις εν λόγω 
παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη μέλη δεν 
έχουν περιορίσει τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να ανακαλέσουν 
τις εν λόγω παραχωρήσεις με προηγούμενη 
προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ετών.

Or. es

Τροπολογία 1883
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
τον χρόνο ισχύος των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε περίοδο 
τουλάχιστον 15 ετών, με σκοπό να 
επαναδιαθέσουν τις εν λόγω 
παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη μέλη δεν 
έχουν περιορίσει τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να ανακαλέσουν 
τις εν λόγω παραχωρήσεις με προηγούμενη 
προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ετών.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
τον χρόνο ισχύος των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε περίοδο 
τουλάχιστον 10 ετών, με σκοπό να 
επαναδιαθέσουν τις εν λόγω 
παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη μέλη δεν 
έχουν περιορίσει τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να ανακαλέσουν 
τις εν λόγω παραχωρήσεις με προηγούμενη 
προειδοποίηση τουλάχιστον 10 ετών.

Or. en

Τροπολογία 1884
Carmen Fraga Estévez.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
τον χρόνο ισχύος των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε περίοδο 
τουλάχιστον 15 ετών, με σκοπό να 
επαναδιαθέσουν τις εν λόγω 
παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη μέλη δεν 
έχουν περιορίσει τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να 
ανακαλέσουν τις εν λόγω παραχωρήσεις 
με προηγούμενη προειδοποίηση 
τουλάχιστον 15 ετών.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
τον χρόνο ισχύος των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων με σκοπό να 
επαναδιαθέσουν τις εν λόγω 
παραχωρήσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η περίοδος ισχύος των μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων θα πρέπει να εναπόκειται 
στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με τον σχεδιασμό και την προηγούμενη 
εμπειρία του.

Τροπολογία 1885
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν
τον χρόνο ισχύος των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε περίοδο 
τουλάχιστον 15 ετών, με σκοπό να 
επαναδιαθέσουν τις εν λόγω 
παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη μέλη δεν 
έχουν περιορίσει τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να ανακαλέσουν 
τις εν λόγω παραχωρήσεις με προηγούμενη
προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ετών.

5. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τον χρόνο 
ισχύος των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων σε περίοδο όχι μεγαλύτερη 
των 5 ετών, με σκοπό να επαναδιαθέσουν 
τις εν λόγω παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη 
μέλη δεν έχουν περιορίσει τον χρόνο 
ισχύος των μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να ανακαλέσουν 
τις εν λόγω παραχωρήσεις με προηγούμενη 
προειδοποίηση όχι μεγαλύτερη των 5
ετών.

Or. en
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Τροπολογία 1886
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν
τον χρόνο ισχύος των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε περίοδο 
τουλάχιστον 15 ετών, με σκοπό να 
επαναδιαθέσουν τις εν λόγω 
παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη μέλη δεν 
έχουν περιορίσει τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να 
ανακαλέσουν τις εν λόγω παραχωρήσεις 
με προηγούμενη προειδοποίηση 
τουλάχιστον 15 ετών.

5. Στην περίπτωση που τα κράτη μέλη 
αναπτύσσουν νέα συστήματα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
περιορίζουν τον χρόνο ισχύος τους.

Or. en

Τροπολογία 1887
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
τον χρόνο ισχύος των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε περίοδο 
τουλάχιστον 15 ετών, με σκοπό να 
επαναδιαθέσουν τις εν λόγω 
παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη μέλη δεν 
έχουν περιορίσει τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να ανακαλέσουν 
τις εν λόγω παραχωρήσεις με 
προηγούμενη προειδοποίηση τουλάχιστον
15 ετών.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
τον χρόνο ισχύος των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε περίοδο 
τουλάχιστον 15 ετών, με σκοπό να 
επαναδιαθέσουν τις εν λόγω 
παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη μέλη δεν 
έχουν περιορίσει τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, θεωρείται ότι έχουν 
παραχωρηθεί για περίοδο 15 ετών χωρίς 
να υπολογίζονται οι περίοδοι πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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Or. es

Τροπολογία 1888
Izaskun Bilbao Barandica.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
τον χρόνο ισχύος των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε περίοδο 
τουλάχιστον 15 ετών, με σκοπό να 
επαναδιαθέσουν τις εν λόγω 
παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη μέλη δεν 
έχουν περιορίσει τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να ανακαλέσουν 
τις εν λόγω παραχωρήσεις με προηγούμενη 
προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ετών.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
τον χρόνο ισχύος των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σε περίοδο 
τουλάχιστον 15 ετών, με σκοπό να 
επαναδιαθέσουν τις εν λόγω 
παραχωρήσεις. Εάν τα κράτη μέλη δεν 
έχουν περιορίσει τον χρόνο ισχύος των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μπορούν να ανακαλέσουν 
τις εν λόγω παραχωρήσεις με προηγούμενη 
προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ετών.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. es

Τροπολογία 1889
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Σε καμία περίπτωση τα συστήματα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων δεν ισχύουν εκτός των 
υδάτων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 1890
Izaskun Bilbao Barandica.
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή 
αυτών των μέτρων θα οδηγήσει σε 
αναπροσαρμογές του τομέα, θα πρέπει να 
προβλεφθούν ενισχύσεις για την 
προσωρινή ή οριστική παύση που θα 
διευκολύνουν την προσαρμογή της 
αλιευτικής ικανότητας του στόλου.

Or. es

Τροπολογία 1891
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις κατόπιν βραχύτερης 
περιόδου προειδοποίησης σε περίπτωση 
κατά την οποία ο κάτοχος των 
παραχωρήσεων έχει υποπέσει σε 
αποδεδειγμένη σοβαρή παράβαση. Οι εν 
λόγω ανακλήσεις πραγματοποιούνται έτσι 
ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η κοινή 
αλιευτική πολιτική, η αρχή της 
αναλογικότητας και, όπου απαιτείται, με 
άμεση ισχύ.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1892
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις κατόπιν βραχύτερης 
περιόδου προειδοποίησης σε περίπτωση 
κατά την οποία ο κάτοχος των 
παραχωρήσεων έχει υποπέσει σε 
αποδεδειγμένη σοβαρή παράβαση. Οι εν 
λόγω ανακλήσεις πραγματοποιούνται έτσι 
ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η κοινή 
αλιευτική πολιτική, η αρχή της 
αναλογικότητας και, όπου απαιτείται, με 
άμεση ισχύ.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1893
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις κατόπιν βραχύτερης 
περιόδου προειδοποίησης σε περίπτωση 
κατά την οποία ο κάτοχος των 
παραχωρήσεων έχει υποπέσει σε 
αποδεδειγμένη σοβαρή παράβαση. Οι εν 
λόγω ανακλήσεις πραγματοποιούνται έτσι 
ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η κοινή 
αλιευτική πολιτική, η αρχή της 
αναλογικότητας και, όπου απαιτείται, με 
άμεση ισχύ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό πρέπει να μείνει στο πεδίο ευθύνης των κρατών μελών.
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Τροπολογία 1894
Carmen Fraga Estévez.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις κατόπιν βραχύτερης 
περιόδου προειδοποίησης σε περίπτωση 
κατά την οποία ο κάτοχος των 
παραχωρήσεων έχει υποπέσει σε 
αποδεδειγμένη σοβαρή παράβαση. Οι εν 
λόγω ανακλήσεις πραγματοποιούνται έτσι 
ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η κοινή 
αλιευτική πολιτική, η αρχή της 
αναλογικότητας και, όπου απαιτείται, με 
άμεση ισχύ.

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις σε περίπτωση κατά την 
οποία ο κάτοχος των παραχωρήσεων έχει 
υποπέσει σε αποδεδειγμένη σοβαρή 
παράβαση. Οι εν λόγω ανακλήσεις 
πραγματοποιούνται έτσι ώστε να 
εφαρμόζεται πλήρως η κοινή αλιευτική 
πολιτική, η αρχή της αναλογικότητας και, 
όπου απαιτείται, με άμεση ισχύ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Εναρμονίζεται με την τροπολογία για το άρθρο 28 παράγραφος 5.

Τροπολογία 1895
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις κατόπιν βραχύτερης 
περιόδου προειδοποίησης σε περίπτωση 
κατά την οποία ο κάτοχος των 
παραχωρήσεων έχει υποπέσει σε 
αποδεδειγμένη σοβαρή παράβαση. Οι εν 
λόγω ανακλήσεις πραγματοποιούνται έτσι 
ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η κοινή 
αλιευτική πολιτική, η αρχή της 
αναλογικότητας και, όπου απαιτείται, με 

6. Τα κράτη μέλη ανακαλούν
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
κατόπιν βραχύτερης περιόδου 
προειδοποίησης σε περίπτωση κατά την 
οποία ο κάτοχος των παραχωρήσεων έχει 
υποπέσει σε αποδεδειγμένη σοβαρή 
παράβαση. Οι εν λόγω ανακλήσεις 
πραγματοποιούνται έτσι ώστε να 
εφαρμόζεται πλήρως η κοινή αλιευτική 
πολιτική, η αρχή της αναλογικότητας και, 
όπου απαιτείται, με άμεση ισχύ.
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άμεση ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 1896
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις κατόπιν βραχύτερης 
περιόδου προειδοποίησης σε περίπτωση 
κατά την οποία ο κάτοχος των 
παραχωρήσεων έχει υποπέσει σε 
αποδεδειγμένη σοβαρή παράβαση. Οι εν 
λόγω ανακλήσεις πραγματοποιούνται έτσι 
ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η κοινή 
αλιευτική πολιτική, η αρχή της 
αναλογικότητας και, όπου απαιτείται, με 
άμεση ισχύ.

6. Τα κράτη μέλη ανακαλούν με άμεση 
ισχύ μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις σε περίπτωση κατά την 
οποία ο κάτοχος των παραχωρήσεων έχει 
υποπέσει σε αποδεδειγμένη σοβαρή 
παράβαση ή σε περίπτωση σοβαρής 
επιδείνωσης της κατάστασης του 
αποθέματος ή του οικοσυστήματος. Οι εν 
λόγω ανακλήσεις πραγματοποιούνται έτσι 
ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η κοινή 
αλιευτική πολιτική, η αρχή της 
αναλογικότητας και, όπου απαιτείται, με 
άμεση ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 1897
Luis Manuel Capoulas Santos

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις κατόπιν βραχύτερης 
περιόδου προειδοποίησης σε περίπτωση 
κατά την οποία ο κάτοχος των 
παραχωρήσεων έχει υποπέσει σε 
αποδεδειγμένη σοβαρή παράβαση. Οι εν 
λόγω ανακλήσεις πραγματοποιούνται έτσι 

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν αλιευτικές παραχωρήσεις 
κατόπιν βραχύτερης περιόδου 
προειδοποίησης σε περίπτωση κατά την 
οποία ο κάτοχος των παραχωρήσεων έχει 
υποπέσει σε αποδεδειγμένη σοβαρή 
παράβαση. Οι εν λόγω ανακλήσεις 
πραγματοποιούνται έτσι ώστε να 
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ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η κοινή 
αλιευτική πολιτική, η αρχή της 
αναλογικότητας και, όπου απαιτείται, με 
άμεση ισχύ.

εφαρμόζεται πλήρως η κοινή αλιευτική 
πολιτική, η αρχή της αναλογικότητας και, 
όπου απαιτείται, με άμεση ισχύ.

Or. pt

Τροπολογία 1898
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις κατόπιν βραχύτερης 
περιόδου προειδοποίησης σε περίπτωση 
κατά την οποία ο κάτοχος των 
παραχωρήσεων έχει υποπέσει σε 
αποδεδειγμένη σοβαρή παράβαση. Οι εν 
λόγω ανακλήσεις πραγματοποιούνται έτσι 
ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η κοινή 
αλιευτική πολιτική, η αρχή της 
αναλογικότητας και, όπου απαιτείται, με 
άμεση ισχύ.

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν αλιευτικές δυνατότητες σε 
περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος των 
δυνατοτήτων έχει υποπέσει σε 
αποδεδειγμένη σοβαρή παράβαση. Οι εν 
λόγω ανακλήσεις πραγματοποιούνται έτσι 
ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η κοινή 
αλιευτική πολιτική, η αρχή της 
αναλογικότητας και, όπου απαιτείται, με 
άμεση ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 1899
Carmen Fraga Estévez.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. es

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση που περιέχεται στο παρόν άρθρο πρέπει να αποτελεί εσωτερική αρμοδιότητα 
κάθε κράτους μέλους.

Τροπολογία 1900
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1901
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό πρέπει να μείνει στο πεδίο ευθύνης των κρατών μελών.
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Τροπολογία 1902
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 
και 6, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε αλιευτικό σκάφος για 
περίοδο τριών διαδοχικών ετών ή πέντε 
ετών σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις. Η μεταβίβαση των 
αλιευτικών δυνατοτήτων σε άλλο ή άλλα 
σκάφη πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως 
και η χρήση τους.

Or. es

Τροπολογία 1903
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1904
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν και να επαναδιαθέσουν 
αλιευτικές δυνατότητες που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί για περίοδο τριών
διαδοχικών ετών.

Or. en

Τροπολογία 1905
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 1906
Izaskun Bilbao Barandica.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 
και 6, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλέσουν μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις που δεν έχουν 

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

χρησιμοποιηθεί σε αλιευτικό σκάφος 
χωρίς αιτιολόγηση για περίοδο τριών 
διαδοχικών ετών.

Or. es

Τροπολογία 1907
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα αλιευτικά σκάφη ασκούν 
αλιευτικές δραστηριότητες μόνο εάν 
κατέχουν επαρκείς επιμέρους αλιευτικές 
δυνατότητες για να καλύψουν όλα τα 
πιθανά αλιεύματά τους.

Or. en

Τροπολογία 1908
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 28 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
τέλη χρήσης των επιμέρους αλιευτικών 
δυνατοτήτων για την κάλυψη των εξόδων 
που σχετίζονται με τη διαχείριση της 
αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 1909
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Jim 
Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, João 
Ferreira, Werner Kuhn
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1910
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Κατανομή ατομικών αλιευτικών 

δυνατοτήτων
1. Τα κράτη μέλη κατανέμουν ατομικές 
αλιευτικές δυνατότητες σε κατόχους 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, κατά το άρθρο 28, με 
βάση τις αλιευτικές δυνατότητες που 
κατανέμονται στα κράτη μέλη ή 
καθορίζονται σε σχέδια διαχείρισης που 
έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1967/2006.
2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές 
δυνατότητες οι οποίες, με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, μπορούν να 
κατανεμηθούν σε αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία τους για είδη για τα 
οποία το Συμβούλιο δεν έχει καθορίσει 
αλιευτικές δυνατότητες.
3. Τα αλιευτικά σκάφη ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες μόνο εάν κατέχουν 
επαρκείς επιμέρους αλιευτικές 
δυνατότητες για να καλύψουν όλα τα 
πιθανά αλιεύματά τους.
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4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρακρατήσουν έως και 5% των 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Ορίζουν 
σκοπούς και διαφανή κριτήρια για την 
κατανομή αυτών των παρακρατούμενων 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Αυτές οι 
αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να 
κατανεμηθούν μόνο σε επιλέξιμους 
κατόχους μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
28 παράγραφος 4.
5. Κατά την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών ποσοστώσεων δυνάμει του 
άρθρου 28 και κατά την κατανομή 
αλιευτικών δυνατοτήτων δυνάμει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το 
κράτος μέλος μπορεί να παράσχει 
κίνητρα σε αλιευτικά σκάφη που 
χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά 
εργαλεία τα οποία εξαλείφουν 
ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλιεύματα 
εντός των αλιευτικών δυνατοτήτων που 
κατανέμονται στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.
6. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
τέλη χρήσης των επιμέρους αλιευτικών 
δυνατοτήτων για την κάλυψη των εξόδων 
που σχετίζονται με τη διαχείριση της 
αλιείας.

Or. fr

Τροπολογία 1911
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Κατανομή ατομικών αλιευτικών 

δυνατοτήτων
1. Τα κράτη μέλη κατανέμουν ατομικές 
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αλιευτικές δυνατότητες σε κατόχους 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, κατά το άρθρο 28, με 
βάση τις αλιευτικές δυνατότητες που 
κατανέμονται στα κράτη μέλη ή 
καθορίζονται σε σχέδια διαχείρισης που 
έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1967/2006.
2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές 
δυνατότητες οι οποίες, με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, μπορούν να 
κατανεμηθούν σε αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία τους για είδη για τα 
οποία το Συμβούλιο δεν έχει καθορίσει 
αλιευτικές δυνατότητες.
3. Τα αλιευτικά σκάφη ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες μόνο εάν κατέχουν 
επαρκείς επιμέρους αλιευτικές 
δυνατότητες για να καλύψουν όλα τα 
πιθανά αλιεύματά τους.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρακρατήσουν έως και 5% των 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Ορίζουν 
σκοπούς και διαφανή κριτήρια για την 
κατανομή αυτών των παρακρατούμενων 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Αυτές οι 
αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να 
κατανεμηθούν μόνο σε επιλέξιμους 
κατόχους μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
28 παράγραφος 4.
5. Κατά την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών ποσοστώσεων δυνάμει του 
άρθρου 28 και κατά την κατανομή 
αλιευτικών δυνατοτήτων δυνάμει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το 
κράτος μέλος μπορεί να παράσχει 
κίνητρα σε αλιευτικά σκάφη που 
χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά 
εργαλεία τα οποία εξαλείφουν 
ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλιεύματα 
εντός των αλιευτικών δυνατοτήτων που 
κατανέμονται στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.
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6. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
τέλη χρήσης των επιμέρους αλιευτικών 
δυνατοτήτων για την κάλυψη των εξόδων 
που σχετίζονται με τη διαχείριση της 
αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 1912
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Κατανομή ατομικών αλιευτικών 

δυνατοτήτων
1. Τα κράτη μέλη κατανέμουν ατομικές 
αλιευτικές δυνατότητες σε κατόχους 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, κατά το άρθρο 28, με 
βάση τις αλιευτικές δυνατότητες που 
κατανέμονται στα κράτη μέλη ή 
καθορίζονται σε σχέδια διαχείρισης που 
έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1967/2006.
2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές 
δυνατότητες οι οποίες, με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, μπορούν να 
κατανεμηθούν σε αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία τους για είδη για τα 
οποία το Συμβούλιο δεν έχει καθορίσει 
αλιευτικές δυνατότητες.
3. Τα αλιευτικά σκάφη ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες μόνο εάν κατέχουν 
επαρκείς επιμέρους αλιευτικές 
δυνατότητες για να καλύψουν όλα τα 
πιθανά αλιεύματά τους.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρακρατήσουν έως και 5% των 
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αλιευτικών δυνατοτήτων. Ορίζουν 
σκοπούς και διαφανή κριτήρια για την 
κατανομή αυτών των παρακρατούμενων 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Αυτές οι 
αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να 
κατανεμηθούν μόνο σε επιλέξιμους 
κατόχους μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
28 παράγραφος 4.
5. Κατά την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών ποσοστώσεων δυνάμει του 
άρθρου 28 και κατά την κατανομή 
αλιευτικών δυνατοτήτων δυνάμει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το 
κράτος μέλος μπορεί να παράσχει 
κίνητρα σε αλιευτικά σκάφη που 
χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά 
εργαλεία τα οποία εξαλείφουν 
ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλιεύματα 
εντός των αλιευτικών δυνατοτήτων που 
κατανέμονται στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.
6. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
τέλη χρήσης των επιμέρους αλιευτικών 
δυνατοτήτων για την κάλυψη των εξόδων 
που σχετίζονται με τη διαχείριση της 
αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 1913
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Κατανομή ατομικών αλιευτικών 

δυνατοτήτων
1. Τα κράτη μέλη κατανέμουν ατομικές 
αλιευτικές δυνατότητες σε κατόχους 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
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παραχωρήσεων, κατά το άρθρο 28, με 
βάση τις αλιευτικές δυνατότητες που 
κατανέμονται στα κράτη μέλη ή 
καθορίζονται σε σχέδια διαχείρισης που 
έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1967/2006.
2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές 
δυνατότητες οι οποίες, με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, μπορούν να 
κατανεμηθούν σε αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία τους για είδη για τα 
οποία το Συμβούλιο δεν έχει καθορίσει 
αλιευτικές δυνατότητες.
3. Τα αλιευτικά σκάφη ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες μόνο εάν κατέχουν 
επαρκείς επιμέρους αλιευτικές 
δυνατότητες για να καλύψουν όλα τα 
πιθανά αλιεύματά τους.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρακρατήσουν έως και 5% των 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Ορίζουν 
σκοπούς και διαφανή κριτήρια για την 
κατανομή αυτών των παρακρατούμενων 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Αυτές οι 
αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να 
κατανεμηθούν μόνο σε επιλέξιμους 
κατόχους μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
28 παράγραφος 4.
5. Κατά την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών ποσοστώσεων δυνάμει του 
άρθρου 28 και κατά την κατανομή 
αλιευτικών δυνατοτήτων δυνάμει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το 
κράτος μέλος μπορεί να παράσχει 
κίνητρα σε αλιευτικά σκάφη που 
χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά 
εργαλεία τα οποία εξαλείφουν 
ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλιεύματα 
εντός των αλιευτικών δυνατοτήτων που 
κατανέμονται στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.
6. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
τέλη χρήσης των επιμέρους αλιευτικών 
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δυνατοτήτων για την κάλυψη των εξόδων 
που σχετίζονται με τη διαχείριση της 
αλιείας.

Or. pt

Τροπολογία 1914
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Κατανομή ατομικών αλιευτικών 

δυνατοτήτων
1. Τα κράτη μέλη κατανέμουν ατομικές 
αλιευτικές δυνατότητες σε κατόχους 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, κατά το άρθρο 28, με 
βάση τις αλιευτικές δυνατότητες που 
κατανέμονται στα κράτη μέλη ή 
καθορίζονται σε σχέδια διαχείρισης που 
έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1967/2006.
2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές 
δυνατότητες οι οποίες, με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, μπορούν να 
κατανεμηθούν σε αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία τους για είδη για τα 
οποία το Συμβούλιο δεν έχει καθορίσει 
αλιευτικές δυνατότητες.
3. Τα αλιευτικά σκάφη ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες μόνο εάν κατέχουν 
επαρκείς επιμέρους αλιευτικές 
δυνατότητες για να καλύψουν όλα τα 
πιθανά αλιεύματά τους.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρακρατήσουν έως και 5% των 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Ορίζουν 
σκοπούς και διαφανή κριτήρια για την 
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κατανομή αυτών των παρακρατούμενων 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Αυτές οι 
αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να 
κατανεμηθούν μόνο σε επιλέξιμους 
κατόχους μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
28 παράγραφος 4.
5. Κατά την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών ποσοστώσεων δυνάμει του 
άρθρου 28 και κατά την κατανομή 
αλιευτικών δυνατοτήτων δυνάμει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το 
κράτος μέλος μπορεί να παράσχει 
κίνητρα σε αλιευτικά σκάφη που 
χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά 
εργαλεία τα οποία εξαλείφουν 
ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλιεύματα 
εντός των αλιευτικών δυνατοτήτων που 
κατανέμονται στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.
6. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
τέλη χρήσης των επιμέρους αλιευτικών 
δυνατοτήτων για την κάλυψη των εξόδων 
που σχετίζονται με τη διαχείριση της 
αλιείας.

Or. fr

Τροπολογία 1915
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη κατανέμουν ατομικές 
αλιευτικές δυνατότητες σε κατόχους 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, βάσει των ποσοστώσεων 
που ορίζει το Συμβούλιο, κατά το άρθρο 
28, με βάση τις αλιευτικές δυνατότητες 
που κατανέμονται στα κράτη μέλη ή 
καθορίζονται σε σχέδια διαχείρισης που 
έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη 



PE491.361v01-00 140/185 AM\905830EL.doc

EL

(ΕΚ) αριθ. 1967/2006. σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1967/2006. Κατά συνέπεια, 
αυτό το σύστημα δεν θα ισχύει για τα 
λοιπά είδη και τις περιοχές που δεν 
διέπονται από αυτές τις υποχρεώσεις, ενώ 
θα πρέπει, επίσης, να πραγματοποιείται 
αναθεώρηση της ίδιας της αρχής της 
σχετικής σταθερότητας.

Or. es

Τροπολογία 1916
Carmen Fraga Estévez.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη κατανέμουν ατομικές 
αλιευτικές δυνατότητες σε κατόχους 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, κατά το άρθρο 28, με 
βάση τις αλιευτικές δυνατότητες που 
κατανέμονται στα κράτη μέλη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι επιμέρους δυνατότητες αλιείας πρέπει να συμμορφώνονται προς εκείνες που κατανέμει το 
Συμβούλιο με τη μορφή TAC (συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα) και ποσοστώσεων, και για το 
λόγο αυτό, αυτές οι υποχρεώσεις δεν πρέπει να ισχύουν για τη Μεσόγειο.

Τροπολογία 1917
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ανεξαρτήτως του εάν ένα κράτος 
μέλος επέλεξε να θεσπίσει μεταβιβάσιμες 
αλιευτικές παραχωρήσεις ή όχι, τα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 33 και 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαφανών 
κριτηρίων του άρθρου 28 παράγραφος 2,
κατανέμουν ατομικές αλιευτικές 
δυνατότητες, με βάση τις αλιευτικές 
δυνατότητες που κατανέμονται στα κράτη 
μέλη ή καθορίζονται σε σχέδια διαχείρισης 
που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006.

Or. en

Τροπολογία 1918
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 1919
Pat the Cope Gallagher.
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεωτικά μεταβιβάσιμες αλιευτικές ποσοστώσεις ενδέχεται να αποτελέσουν σημαντική 
απειλή για τις μικρές παράκτιες αλιευτικές κοινότητες και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του 
διαρθρωτικού πλεονάσματος αλιευτικής ικανότητας.

Τροπολογία 1920
Luis Manuel Capoulas Santos

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη κατανέμουν ατομικές 
αλιευτικές δυνατότητες σε κατόχους 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, κατά το άρθρο 28, με 
βάση τις αλιευτικές δυνατότητες που 
κατανέμονται σε κράτος μέλος και 
διατηρούνται από αυτό σύμφωνα με το 
άρθρο 16, παράγραφος 1, ή που 
επιτυγχάνονται μέσω ανταλλαγής με άλλο 
κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 16, 
παράγραφος 4.

Or. pt
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Τροπολογία 1921
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη κατανέμουν ατομικές 
αλιευτικές δυνατότητες σε κατόχους 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, κατά το άρθρο 28, με 
βάση τις αλιευτικές δυνατότητες που 
κατανέμονται στα κράτη μέλη.

Or. es

Τροπολογία 1922
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές 
δυνατότητες οι οποίες, με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, μπορούν να 
κατανεμηθούν σε αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία τους για είδη για τα 
οποία το Συμβούλιο δεν έχει καθορίσει 
αλιευτικές δυνατότητες.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1923
Carmen Fraga Estévez.
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές 
δυνατότητες οι οποίες, με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, μπορούν να 
κατανεμηθούν σε αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία τους για είδη για τα 
οποία το Συμβούλιο δεν έχει καθορίσει 
αλιευτικές δυνατότητες.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι επιμέρους δυνατότητες αλιείας πρέπει να συμμορφώνονται προς εκείνες που κατανέμει το 
Συμβούλιο με τη μορφή TAC (συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα) και ποσοστώσεων, και για το 
λόγο αυτό, αυτές οι υποχρεώσεις δεν πρέπει να ισχύουν για τη Μεσόγειο.

Τροπολογία 1924
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές 
δυνατότητες οι οποίες, με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, μπορούν να 
κατανεμηθούν σε αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία τους για είδη για τα 
οποία το Συμβούλιο δεν έχει καθορίσει 
αλιευτικές δυνατότητες.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές 
δυνατότητες οι οποίες, με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις και την προληπτική 
προσέγγιση και σύμφωνα με τους στόχους 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τις 
απαιτήσεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, κατανέμονται σε αλιευτικά 
σκάφη που φέρουν τη σημαία τους για είδη 
για τα οποία το Συμβούλιο δεν έχει 
καθορίσει αλιευτικές δυνατότητες.

Or. en



AM\905830EL.doc 145/185 PE491.361v01-00

EL

Τροπολογία 1925
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές 
δυνατότητες οι οποίες, με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, μπορούν να κατανεμηθούν 
σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία 
τους για είδη για τα οποία το Συμβούλιο 
δεν έχει καθορίσει αλιευτικές δυνατότητες.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές 
δυνατότητες οι οποίες, με βάση ακριβείς 
και ενημερωμένες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, μπορούν να κατανεμηθούν 
σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία 
τους για είδη για τα οποία το Συμβούλιο 
δεν έχει καθορίσει αλιευτικές δυνατότητες.

Or. en

Τροπολογία 1926
Izaskun Bilbao Barandica.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές 
δυνατότητες οι οποίες, με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, μπορούν να κατανεμηθούν 
σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία 
τους για είδη για τα οποία το Συμβούλιο 
δεν έχει καθορίσει αλιευτικές δυνατότητες.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές 
δυνατότητες οι οποίες, με βάση τις 
διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, 
μπορούν να κατανεμηθούν σε αλιευτικά 
σκάφη που φέρουν τη σημαία τους για είδη 
για τα οποία το Συμβούλιο δεν έχει 
καθορίσει αλιευτικές δυνατότητες.

Or. es

Τροπολογία 1927
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές 
δυνατότητες οι οποίες, με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, μπορούν να κατανεμηθούν 
σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία 
τους για είδη για τα οποία το Συμβούλιο 
δεν έχει καθορίσει αλιευτικές δυνατότητες.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν αλιευτικές 
δυνατότητες οι οποίες, με βάση ακριβείς 
και ενημερωμένες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, μπορούν να κατανεμηθούν 
σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία 
τους για είδη για τα οποία το Συμβούλιο 
δεν έχει καθορίσει αλιευτικές δυνατότητες.

Or. en

Τροπολογία 1928
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα αλιευτικά σκάφη ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες μόνο εάν κατέχουν 
επαρκείς επιμέρους αλιευτικές 
δυνατότητες για να καλύψουν όλα τα 
πιθανά αλιεύματά τους.

3. Τα αλιευτικά σκάφη ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες μόνο εάν κατέχουν 
επαρκείς επιμέρους αλιευτικές 
δυνατότητες για να καλύψουν όλα τα 
πιθανά αλιεύματά τους. Ωστόσο, σύμφωνα 
με την αρχή της σχετικής σταθερότητας, 
πρέπει να προβλέπονται εναλλακτικές 
δυνατότητες αλιείας για τα σκάφη που 
περιορίζουν τις αλιευτικές τους 
ικανότητες βάσει αυτής της υποχρέωσης.

Or. es

Τροπολογία 1929
Carmen Fraga Estévez.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα αλιευτικά σκάφη ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες μόνο εάν κατέχουν 

3. Στην περίπτωση των μεικτών τύπων 
αλιείας, το Συμβούλιο, δυνάμει του 
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επαρκείς επιμέρους αλιευτικές 
δυνατότητες για να καλύψουν όλα τα 
πιθανά αλιεύματά τους.

άρθρου 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης, 
ορίζει ειδικές ποσοστώσεις βοηθητικών 
αλιευμάτων για κάθε είδος, σύμφωνα με 
ό,τι ορίζει το άρθρο 16 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση των μεικτών τύπων αλιείας εφόσον υπάρχουν κράτη μέλη που δεν διαθέτουν 
ποσοστώσεις για όλα τα είδη που συνιστούν τα αλιεύματα, ή είναι πολύ μικρές, η υποχρέωση 
που ορίζει η Επιτροπή μπορεί να σημαίνει την παύση των δραστηριοτήτων αλιείας, έστω και αν 
οι στόλοι διαθέτουν ποσοστώσεις για άλλα είδη που υπάρχουν στην περιοχή.

Τροπολογία 1930
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα αλιευτικά σκάφη ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες μόνο εάν κατέχουν 
επαρκείς επιμέρους αλιευτικές 
δυνατότητες για να καλύψουν όλα τα 
πιθανά αλιεύματά τους.

3. Τα αλιευτικά σκάφη ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες μόνο εάν κατέχουν 
επαρκείς επιμέρους αλιευτικές 
δυνατότητες για να καλύψουν όλα τα 
πιθανά αλιεύματά τους και παύουν να 
αλιεύουν όταν οι αλιευτικές δυνατότητες 
είτε του κράτους μέλους είτε των σκαφών 
έχουν πλήρως χρησιμοποιηθεί.

Or. en

Τροπολογία 1931
Luis Manuel Capoulas Santos

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα αλιευτικά σκάφη ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες μόνο εάν κατέχουν 

3. Στα αλιευτικά σκάφη θα επιτρέπεται να 
ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες εάν 
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επαρκείς επιμέρους αλιευτικές 
δυνατότητες για να καλύψουν όλα τα 
πιθανά αλιεύματά τους.

κατέχουν επαρκείς επιμέρους αλιευτικές 
δυνατότητες για να καλύψουν όλα τα 
πιθανά αλιεύματά τους, δεδομένης της 
περιοχής όπου το αλιευτικό σκάφος 
αναπτύσσει δραστηριότητες και του 
αλιευτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί.

Or. pt

Τροπολογία 1932
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα αλιευτικά σκάφη ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες μόνο εάν κατέχουν 
επαρκείς επιμέρους αλιευτικές 
δυνατότητες για να καλύψουν όλα τα 
πιθανά αλιεύματά τους.

3. Τα αλιευτικά σκάφη που κατέχουν 
επαρκείς επιμέρους αλιευτικές 
δυνατότητες για να καλύψουν όλα τα 
πιθανά αλιεύματά τους, ως συνέπεια των 
υποχρεώσεων απόρριψης, πρέπει να 
αναγνωρίσουν τη δυνατότητα δέουσας 
απόκτησης και εκμετάλλευσης των 
βοηθητικών ειδών μαζί με τα βασικά.

Or. es

Τροπολογία 1933
Luis Manuel Capoulas Santos

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα 
περιθώριο ευελιξίας όσον αφορά τα 
ετήσια αλιεύματα που αλιεύονται στο 
πλαίσιο μικτών τύπων αλιείας, σύμφωνα 
με το οποίο επιτρέπεται η κατανομή τους 
μέχρι μέγιστου ποσοστού 10% σε 
παρεμπίπτοντα αλιεύματα.
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Or. pt

Τροπολογία 1934
Kārlis Šadurskis

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό πρέπει να μείνει στο πεδίο ευθύνης των κρατών μελών.

Τροπολογία 1935
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρακρατήσουν έως και 5% των 
αλιευτικών δυνατοτήτων, βάσει κριτηρίων 
που το αιτιολογούν και τα οποία πρέπει 
να θεσπίσουν στη νομοθεσία τους. 
Ορίζουν σκοπούς και διαφανή κριτήρια για 
την κατανομή αυτών των 
παρακρατούμενων αλιευτικών 
δυνατοτήτων. Αυτές οι αλιευτικές 
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παραχωρήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
28 παράγραφος 4.

δυνατότητες μπορούν να κατανεμηθούν 
μόνο σε επιλέξιμους κατόχους 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 4 
(πιθανώς σε αντίθεση με το άρθρο 16 
παράγραφος 4 και το άρθρο 28 
παράγραφος 2).

Or. es

Τροπολογία 1936
Carmen Fraga Estévez.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Θεωρείται ότι το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αποφασίζεται από τα αντίστοιχα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 1937
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη ορίζουν σκοπούς και 
διαφανή κριτήρια για την κατανομή όλων
των αλιευτικών δυνατοτήτων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 
2, τα οποία δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 1938
Struan Stevenson.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρακρατήσουν έως και 15% των 
αλιευτικών δυνατοτήτων για συγκεκριμένα 
είδη, για οικολογικούς σκοπούς, όπως για 
να διασφαλίσουν την ελαχιστοποίηση των 
απορρίψεων, ότι δεν υπερβαίνονται τα 
όρια αλιευμάτων ή ότι τα αλιεύματα πολύ 
περιορισμένων ειδών δεν ενεργοποιούν 
απαγορεύσεις αλιείας. Ορίζουν σκοπούς 
και διαφανή κριτήρια για την κατανομή 
αυτών των παρακρατούμενων αλιευτικών 
δυνατοτήτων. Αυτές οι αλιευτικές 
δυνατότητες μπορούν να κατανεμηθούν 
μόνο σε επιλέξιμους κατόχους αλιευτικών 
παραχωρήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
27 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο 
άρθρο 28, παράγραφος 4.

Or. en
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Τροπολογία 1939
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρακρατήσουν έως και 5% των 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Ορίζουν 
σκοπούς και διαφανή κριτήρια για την 
κατανομή αυτών των παρακρατούμενων 
αλιευτικών δυνατοτήτων.

Or. it

Τροπολογία 1940
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στην κατανομή των επιμέρους
αλιευτικών παραχωρήσεων πρέπει να 
συνεκτιμάται η ιστορικότητα των 
σκαφών στην αλιεία, καθώς και οι 
κοινωνικοοικονομικές πτυχές αυτής.

Or. es

Τροπολογία 1941
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Κατά την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών ποσοστώσεων δυνάμει του 
άρθρου 28 και κατά την κατανομή 
αλιευτικών δυνατοτήτων δυνάμει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το 
κράτος μέλος μπορεί να παράσχει κίνητρα 
σε αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν 
επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία τα οποία 
εξαλείφουν ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα εντός των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που κατανέμονται στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Για χρονική 
περίοδο πέντε ετών, αυτά τα μέτρα 
πρέπει να συνάδουν με τις ενισχύσεις για 
την προσωρινή παύση των μονάδων.

Or. es

Τροπολογία 1942
Carmen Fraga Estévez.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es
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Τροπολογία 1943
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Κατά την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών ποσοστώσεων δυνάμει του 
άρθρου 28 παράγραφος 2 και κατά την 
κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων 
δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος 
παρέχει κίνητρα σε αλιευτικά σκάφη που 
χρησιμοποιούν επιλεκτικά και χαμηλού 
αντικτύπου αλιευτικά εργαλεία τα οποία 
εξαλείφουν ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα εντός των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που κατανέμονται στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 1944
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it
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Τροπολογία 1945
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Κατά την κατανομή μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών ποσοστώσεων δυνάμει του 
άρθρου 28 και κατά την κατανομή 
αλιευτικών δυνατοτήτων δυνάμει της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το 
κράτος μέλος μπορεί να παράσχει κίνητρα 
σε αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν 
επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία τα οποία 
εξαλείφουν ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα εντός των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που κατανέμονται στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Τα μέτρα που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο 
συνάδουν με τις ενισχύσεις για την 
προσωρινή παύση των μονάδων για 
διάρκεια πέντε ετών, με σκοπό την 
οριστική προσαρμογή της αλιευτικής 
ικανότητας του στόλου στο νέο σύστημα.

Or. es

Τροπολογία 1946
Carmen Fraga Estévez.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Με την επιφύλαξη όσων ορίζει το 
άρθρο 34 του παρόντος κανονισμού, και 
για διάρκεια πέντε ετών, όταν το κράτος 
μέλος κατανέμει μεταβιβάσιμες 
αλιευτικές παραχωρήσεις σε 
συμμόρφωση προς το άρθρο 28 και όταν 
κατανέμει αλιευτικές δυνατότητες σε 
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συμμόρφωση προς την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, οι ιδιοκτήτες των 
σκαφών μπορούν να προσφύγουν σε 
δημόσιους πόρους για τον παροπλισμό 
τους στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 
XXX/XXXX σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, με σκοπό 
την επίσπευση της προσαρμογής της 
αλιευτικής ικανότητας του στόλου.

Or. es

Τροπολογία 1947
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
τέλη χρήσης των επιμέρους αλιευτικών 
δυνατοτήτων για την κάλυψη των εξόδων 
που σχετίζονται με τη διαχείριση της 
αλιείας.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1948
Izaskun Bilbao Barandica.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
τέλη χρήσης των επιμέρους αλιευτικών 
δυνατοτήτων για την κάλυψη των εξόδων 
που σχετίζονται με τη διαχείριση της 
αλιείας.

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 1949
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
τέλη χρήσης των επιμέρους αλιευτικών 
δυνατοτήτων για την κάλυψη των εξόδων 
που σχετίζονται με τη διαχείριση της 
αλιείας.

6. Τα κράτη μέλη ορίζουν τέλη χρήσης 
των επιμέρους αλιευτικών δυνατοτήτων 
για την κάλυψη των εξόδων που 
σχετίζονται με τη διαχείριση της αλιείας 
και όλες οι σχετικές πληροφορίες τίθενται 
στη διάθεση του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 1950
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
τέλη χρήσης των επιμέρους αλιευτικών 
δυνατοτήτων για την κάλυψη των εξόδων 
που σχετίζονται με τη διαχείριση της 
αλιείας.

6. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
ορίσουν τέλη χρήσης των επιμέρους 
αλιευτικών δυνατοτήτων με εδαφικά 
κριτήρια, για την κάλυψη των εξόδων που 
σχετίζονται με τη διαχείριση της αλιείας.

Or. it

Τροπολογία 1951
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 30



PE491.361v01-00 158/185 AM\905830EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Μητρώο μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων και ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
διατηρούν μητρώο μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων και ατομικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων.

Or. fr

Τροπολογία 1952
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Μητρώο μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων και ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
διατηρούν μητρώο μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων και ατομικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων.

Or. fr

Τροπολογία 1953
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
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Μητρώο μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων και ατομικών αλιευτικών 

δυνατοτήτων
Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
διατηρούν μητρώο μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων και ατομικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 1954
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Μητρώο μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων και ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
διατηρούν μητρώο μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων και ατομικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων.

Or. pt

Τροπολογία 1955
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Μητρώο μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων και ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων
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Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
διατηρούν μητρώο μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων και ατομικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων.

Or. fr

Τροπολογία 1956
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 30 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μητρώο μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων και ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων

Μητρώο αλιευτικών παραχωρήσεων και 
ατομικών αλιευτικών δυνατοτήτων

Or. it

Τροπολογία 1957
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 30 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μητρώο μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων και ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων

Μητρώο αλιευτικών δυνατοτήτων

Or. en

Τροπολογία 1958
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 30 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και διατηρούν 
μητρώο μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων και ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων.

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και διατηρούν 
μητρώο μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων και ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων και θέτουν τούτο το αρχείο 
στη διάθεση του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 1959
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και διατηρούν 
μητρώο μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων και ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων.

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και διατηρούν 
μητρώο αλιευτικών παραχωρήσεων και 
ατομικών αλιευτικών δυνατοτήτων.

Or. it

Τροπολογία 1960
Pat the Cope Gallagher.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και διατηρούν 
μητρώο μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων και ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
δημιουργήσουν και να διατηρούν μητρώο 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
και ατομικών αλιευτικών δυνατοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεωτικά μεταβιβάσιμες αλιευτικές ποσοστώσεις ενδέχεται να αποτελέσουν σημαντική 
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απειλή για τις μικρές παράκτιες αλιευτικές κοινότητες και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του 
διαρθρωτικού πλεονάσματος αλιευτικής ικανότητας.

Τροπολογία 1961
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και διατηρούν 
μητρώο μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων και ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων.

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και διατηρούν 
μητρώο αλιευτικών δυνατοτήτων. Τα 
συστήματα που υφίσταντο πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2013 περιλαμβάνονται στο 
μητρώο αυτό. Το μητρώο περιλαμβάνει 
το όνομα και τη διεύθυνση του κατόχου 
και, κατά περίπτωση, την τιμή αγοράς 
της αλιευτικής δυνατότητας.  Το μητρώο 
δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 1962
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και διατηρούν 
μητρώο μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων και ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων.

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και διατηρούν 
μητρώο μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων και ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων ανά κατηγορία 
παραχωρήσεων.

Or. es

Τροπολογία 1963
Ana Miranda



AM\905830EL.doc 163/185 PE491.361v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
διατηρούν μητρώο μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων και ατομικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν 
ότι το μητρώο και οι λεπτομέρειες των 
συνθηκών για τις οποίες κατανεμήθηκαν
οι αλιευτικές δυνατότητες, διατίθενται 
στο κοινό.

Or. es

Τροπολογία 1964
Alain Cadec, Κρίτων Αρσένης, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ιωάννης Α. 
Τσουκαλάς, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
Μεταβίβαση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων
1. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει εντός ενός 
κράτους μέλους μεταξύ επιλέξιμων 
κατόχων τέτοιων παραχωρήσεων.
2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει 
την μεταβίβαση μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίσουν 
νομοθετικά την μεταβίβαση 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων προβλέποντας τους όρους 
μεταβίβασής τους βάσει διαφανών και 
αντικειμενικών κριτηρίων.

Or. fr
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Τροπολογία 1965
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
Μεταβίβαση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων
1. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει εντός ενός 
κράτους μέλους μεταξύ επιλέξιμων 
κατόχων τέτοιων παραχωρήσεων.
2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει 
την μεταβίβαση μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίσουν 
νομοθετικά την μεταβίβαση 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων προβλέποντας τους όρους 
μεταβίβασής τους βάσει διαφανών και 
αντικειμενικών κριτηρίων.

Or. fr

Τροπολογία 1966
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
Μεταβίβαση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων
1. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις είναι δυνατόν να 
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μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει εντός ενός 
κράτους μέλους μεταξύ επιλέξιμων 
κατόχων τέτοιων παραχωρήσεων.
2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει 
την μεταβίβαση μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίσουν 
νομοθετικά την μεταβίβαση 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων προβλέποντας τους όρους 
μεταβίβασής τους βάσει διαφανών και 
αντικειμενικών κριτηρίων.

Or. it

Τροπολογία 1967
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
Μεταβίβαση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων
1. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει εντός ενός 
κράτους μέλους μεταξύ επιλέξιμων 
κατόχων τέτοιων παραχωρήσεων.
2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει 
την μεταβίβαση μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίσουν 
νομοθετικά την μεταβίβαση 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων προβλέποντας τους όρους 
μεταβίβασής τους βάσει διαφανών και 
αντικειμενικών κριτηρίων.
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Or. en

Τροπολογία 1968
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
Μεταβίβαση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων
1. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει εντός ενός 
κράτους μέλους μεταξύ επιλέξιμων 
κατόχων τέτοιων παραχωρήσεων.
2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει 
την μεταβίβαση μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίσουν 
νομοθετικά την μεταβίβαση 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων προβλέποντας τους όρους 
μεταβίβασής τους βάσει διαφανών και 
αντικειμενικών κριτηρίων.

Or. en

Τροπολογία 1969
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
Μεταβίβαση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων
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1. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει εντός ενός 
κράτους μέλους μεταξύ επιλέξιμων 
κατόχων τέτοιων παραχωρήσεων.
2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει 
την μεταβίβαση μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίσουν 
νομοθετικά την μεταβίβαση 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων προβλέποντας τους όρους 
μεταβίβασής τους βάσει διαφανών και 
αντικειμενικών κριτηρίων.

Or. pt

Τροπολογία 1970
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
Μεταβίβαση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων
1. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει εντός ενός 
κράτους μέλους μεταξύ επιλέξιμων 
κατόχων τέτοιων παραχωρήσεων.
2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει 
την μεταβίβαση μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίσουν 
νομοθετικά την μεταβίβαση 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων προβλέποντας τους όρους 
μεταβίβασής τους βάσει διαφανών και 
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αντικειμενικών κριτηρίων.

Or. fr

Τροπολογία 1971
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταβίβαση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων

Υπεκμίσθωση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων

Or. en

Τροπολογία 1972
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει εντός ενός 
κράτους μέλους μεταξύ επιλέξιμων 
κατόχων τέτοιων παραχωρήσεων.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1973
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 1. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
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παραχωρήσεις είναι δυνατόν να
μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει εντός ενός 
κράτους μέλους μεταξύ επιλέξιμων 
κατόχων τέτοιων παραχωρήσεων.

παραχωρήσεις και τυχόν άλλες αλιευτικές 
δυνατότητες είναι δυνατόν να 
υπεκμισθωθούν εν όλω ή εν μέρει εντός 
ενός κράτους μέλους μεταξύ επιλέξιμων 
κατόχων τέτοιων παραχωρήσεων ή 
αλιευτικών δυνατοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 1974
Chris Davies, Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει εντός ενός 
κράτους μέλους μεταξύ επιλέξιμων 
κατόχων τέτοιων παραχωρήσεων.

1. Ένα κράτος μέλος δύναται ανά πάσα 
στιγμή να επιτρέψει να καταστούν οι 
αλιευτικές παραχωρήσεις μεταβιβάσιμες 
μεταξύ επιλέξιμων κατόχων τέτοιων 
παραχωρήσεων εντός του κράτους 
μέλους. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν τη δυνατότητα μεταβίβασης 
σε ορισμένους τύπους αλιείας ενώ να την 
απαγορεύουν σε άλλους.
1α. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει εντός ενός 
κράτους μέλους μεταξύ επιλέξιμων 
κατόχων τέτοιων παραχωρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να δημιουργήσει ένα σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, εάν το επιθυμεί.

Τροπολογία 1975
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει εντός ενός 
κράτους μέλους μεταξύ επιλέξιμων 
κατόχων τέτοιων παραχωρήσεων.

1. Τρία χρόνια μετά από την εισαγωγή 
συστήματος αλιευτικών παραχωρήσεων,
οι τελευταίες καθίστανται μεταβιβάσιμες
μεταξύ επιλέξιμων κατόχων τέτοιων 
παραχωρήσεων εντός του κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μειώνοντας τον χρόνο καθυστέρησης για τη θέσπιση της δυνατότητας μεταβίβασης από έξι σε 
τρία έτη, είναι πιθανό να δούμε αποτελέσματα όσον αφορά την ικανότητα νωρίτερα. Η 
δυνατότητα μεταβίβασης είναι επίσης θετική όσον αφορά την απαγόρευση των απορρίψεων, 
καθώς επιτρέπει στους αλιείς να προσαρμόζουν τις κατανεμηθείσες παραχωρήσεις στα 
πραγματικά αλιεύματά τους.

Τροπολογία 1976
Luis Manuel Capoulas Santos

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει εντός ενός 
κράτους μέλους μεταξύ επιλέξιμων 
κατόχων τέτοιων παραχωρήσεων.

1. Οι αλιευτικές παραχωρήσεις είναι 
δυνατόν να μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει 
εντός ενός κράτους μέλους μεταξύ 
επιλέξιμων κατόχων τέτοιων 
παραχωρήσεων.

Or. pt

Τροπολογία 1977
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Στα κράτη μέλη που έχουν 
καθιερώσει σύστημα μεταβιβάσιμων 
παραχωρήσεων, οι αλιευτικές 
παραχωρήσεις είναι δυνατόν να 
μεταφέρονται εν όλω ή εν μέρει μεταξύ 
επιλέξιμων κατόχων τέτοιων 
παραχωρήσεων. 

Or. pt

Τροπολογία 1978
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει 
την μεταβίβαση μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1979
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει
την μεταβίβαση μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξουσιοδοτούν την μεταβίβαση 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
προς και από άλλα κράτη μέλη.

Or. es
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Τροπολογία 1980
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει 
την μεταβίβαση μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει 
την μεταβίβαση μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων προς και από 
άλλα κράτη μέλη εντός της ίδιας 
θαλάσσιας λεκάνης.

Or. en

Τροπολογία 1981
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει 
την μεταβίβαση μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει 
την υπεκμίσθωση μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων ή άλλων 
αλιευτικών δυνατοτήτων προς και από 
άλλα κράτη μέλη μόνο εάν όλες οι 
σχετικές μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις ή άλλες αλιευτικές 
δυνατότητες υπόκεινται σε κανόνες 
διαχείρισης που έχουν συμφωνηθεί 
μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων 
κρατών μελών στην οικεία γεωγραφική 
περιοχή, οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια 
να εφαρμοστούν από οποιοδήποτε 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.  

Or. en

Τροπολογία 1982
Antolín Sánchez Presedo.
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει 
την μεταβίβαση μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.

2. Δεν επιτρέπεται η απαγόρευση της 
μεταβίβασης μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων προς επιλέξιμους 
κατόχους άλλων κρατών μελών για 
λόγους εθνικότητας.

Or. es

Τροπολογία 1983
Luis Manuel Capoulas Santos

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όσον αφορά τις διατάξεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη καθορίζουν, για κάθε τύπο 
αλιείας, τα όρια που διέπουν τη 
δυνατότητα μεταβίβασης με σκοπό την 
αποφυγή υπέρμετρης συγκέντρωσης 
ιδιοκτησίας, τη διατήρηση ή τη βελτίωση 
της διάρθρωσης του στόλου, την 
ενθάρρυνση χρήσης εργαλείων που 
προκαλούν μικρότερη βλάβη, τη 
διασφάλιση της πρόσβασης όσον αφορά 
τα τμήματα στόλου της παραδοσιακής 
αλιείας, της παράκτιας αλιείας, της 
αλιείας μικρής κλίμακας και άλλα ειδικά 
τμήματα στόλου, ή την αποφυγή 
υπέρμετρης γεωγραφικής συγκέντρωσης
των αλιευτικών παραχωρήσεων. Τα εν 
λόγω όρια μπορούν να περιλαμβάνουν:
α) τον καθορισμό μέγιστων ποσοστών 
όσον αφορά τα μερίδια αλιευτικών 
δυνατοτήτων τα οποία μπορεί να έχει 
στην κατοχή του κάθε ιδιοκτήτης 
σκάφους ή όμιλος συλλογικής 
διαχείρισης·
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β) την απαίτηση παρουσίας του ιδιοκτήτη 
επί του σκάφους·
γ) τον περιορισμό της δυνατότητας 
μεταβίβασης των παραχωρήσεων στο 
πλαίσιο συγκεκριμένων τύπων αλιείας ή 
τμημάτων του αλιευτικού στόλου·
δ) την υποχρέωση δημιουργίας 
οικονομικών δεσμών μεταξύ του κατόχου 
της αλιευτικής παραχώρησης και της 
παράκτιας κοινότητας του λιμένα 
εξόρμησης του εν λόγω κατόχου·
ε) οποιοδήποτε άλλο όριο κρίνεται 
σκόπιμο από τα κράτη μέλη όσον αφορά 
τη δυνατότητα μεταβίβασης.

Or. pt

Τροπολογία 1984
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίσουν 
νομοθετικά την μεταβίβαση 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων προβλέποντας τους όρους 
μεταβίβασής τους βάσει διαφανών και 
αντικειμενικών κριτηρίων.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1985
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίσουν 3. Τα κράτη μέλη ρυθμίζουν νομοθετικά 



AM\905830EL.doc 175/185 PE491.361v01-00

EL

νομοθετικά την μεταβίβαση
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
προβλέποντας τους όρους μεταβίβασής 
τους βάσει διαφανών και αντικειμενικών 
κριτηρίων.

την υπεκμίσθωση μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων προβλέποντας
τους όρους για τη μεταβίβασή τους βάσει 
διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 28 παράγραφος 2, τα οποία 
τίθενται στη διάθεση του κοινού. 

Or. en

Τροπολογία 1986
Luis Manuel Capoulas Santos

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίσουν 
νομοθετικά την μεταβίβαση 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων προβλέποντας τους όρους 
μεταβίβασής τους βάσει διαφανών και 
αντικειμενικών κριτηρίων.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίσουν 
νομοθετικά την μεταβίβαση αλιευτικών 
παραχωρήσεων προβλέποντας τους όρους 
μεταβίβασής τους βάσει διαφανών και 
αντικειμενικών κριτηρίων.

Or. pt

Τροπολογία 1987
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίσουν 
νομοθετικά την μεταβίβαση 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
προβλέποντας τους όρους μεταβίβασής 
τους βάσει διαφανών και αντικειμενικών 
κριτηρίων.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίσουν 
νομοθετικά την μεταβίβαση 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
προβλέποντας τους όρους μεταβίβασής 
τους βάσει διαφανών και αντικειμενικών 
κριτηρίων. Μπορούν να απαγορέψουν τη 
μεταβίβαση ποσοστώσεων μεταξύ 
σκαφών με διαφορετικές κατηγορίες 
ποσοστώσεων, την υπερβολική 



PE491.361v01-00 176/185 AM\905830EL.doc

EL

συσσώρευση αλιευτικών δικαιωμάτων ή 
τη μετάδοση παραχωρήσεων σε 
επιχειρήσεις στις οποίες η αλιεία δεν 
αποτελεί κύρια επιχειρηματική 
δραστηριότητα.

Or. es

Τροπολογία 1988
Dolores García-Hierro Caraballo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017, 
η Επιτροπή θα ενημερώσει το Συμβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά 
με τα συστήματα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων που έχουν 
θεσπιστεί από κάθε κράτος μέλος για το 
στόλο ανοικτής θαλάσσης και με τη 
συμβολή αυτών στη βέλτιστη επίτευξη 
των στόχων της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, με στόχο την καθιέρωση ενός 
κοινοτικού συστήματος αλιευτικών 
παραχωρήσεων και ενδεχομένως τη 
δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς.

Or. es

Τροπολογία 1989
Izaskun Bilbao Barandica.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Την περίοδο ισχύος θα προβεί στη 
μελέτη και τον καθορισμό ενός 
συστήματος αλιευτικών δικαιωμάτων σε 
κοινοτική κλίμακα, εγκαταλείποντας το 
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τρέχον σύστημα δικαιωμάτων κρατικής 
κλίμακας, ούτως ώστε να συμπεριληφθεί 
στα μελλοντικά ρυθμιστικά κείμενα της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Or. es

Τροπολογία 1990
Chris Davies, Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι αλιευτικές παραχωρήσεις, 
μεταβιβάσιμες ή μη, αποτελούν 
προσωρινό δικαίωμα αλιείας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις και τους όρους που 
καθορίζονται από κάθε κράτος μέλος και 
δεν συνιστούν δικαίωμα ιδιοκτησίας. Ένα 
κράτος μέλος μπορεί να ανακαλέσει τις 
αλιευτικές παραχωρήσεις ενός κατόχου 
εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλιευτικές παραχωρήσεις αποτελούν δημόσια περιουσία και ένα κράτος μέλος πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να τις ανακαλεί εάν ο κάτοχος αλιευτικής παραχώρησης δεν τηρεί τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στον κανονισμό της ΚΑλΠ.

Τροπολογία 1991
Antolín Sánchez Presedo.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή θα υποβάλλει στο 
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
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του 2012, έκθεση σχετικά με τα 
συστήματα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων που έχουν θεσπιστεί από 
κάθε κράτος μέλος και με τη συμβολή 
τους στους στόχους της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, ιδίως, στη 
δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς.

Or. es

Τροπολογία 1992
Chris Davies, Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων 
για το θέμα των αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μεταβιβάσιμων ή μη, τα 
κράτη μέλη επιδιώκουν να αποφεύγουν 
υπερβολική συγκέντρωση της κατοχής 
τους και μπορούν:
α) να περιορίσουν την αναλογία των 
παραχωρήσεων που κατανέμεται σε 
οποιονδήποτε μεμονωμένο κάτοχο·
β) να περιορίσουν τον αριθμό των 
παραχωρήσεων που μπορούν να 
εγγραφούν σε ένα μόνο σκάφος·
γ) να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν 
κάθε μεταβίβαση παραχωρήσεων μεταξύ 
συγκεκριμένων τμημάτων του αλιευτικού 
στόλου·
δ) να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν 
κάθε μεταβίβαση παραχωρήσεων μεταξύ 
καθορισμένων γεωγραφικών περιοχών 
προκειμένου να προστατέψουν παράκτιες 
κοινότητες·
ε) να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν 
ότι οι κάτοχοι έχουν άμεσο και 
μακροπρόθεσμο συμφέρον στην αλιεία·
στ) να δεσμεύσουν ποσοστό αλιευτικών 
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δυνατοτήτων για να τις διανείμουν σε 
νεοεισερχόμενους στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν προφυλάξεις ώστε να αποφευχθεί η 
συγκέντρωση αλιευτικών παραχωρήσεων σε λίγους μόνο εμπλεκομένους.

Τροπολογία 1993
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες 
οι πληροφορίες σχετικά με τις 
απαιτήσεις, την κατανομή και την 
κατοχή αλιευτικών παραχωρήσεων 
τίθενται στη διάθεση του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 1994
Chris Davies, Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 31 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Πριν από κάθε κατανομή αλιευτικών 
παραχωρήσεων, μεταβιβάσιμων ή μη, τα 
κράτη μέλη δημοσιεύουν ανακοίνωση 
στην οποία εξηγείται ο τρόπος με τον 
οποίο οι παραχωρήσεις τερματίζονται και 
ανακατανέμονται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αλιευτικές παραχωρήσεις αποτελούν δημόσια περιουσία και ένα κράτος μέλος πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να τις ανακαλεί εάν ο κάτοχος αλιευτικής παραχώρησης δεν τηρεί τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στον κανονισμό της ΚΑλΠ. Για τη διασφάλιση της δυνατότητας αυτής, τα κράτη 
μέλη πρέπει να αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο θα ανακαλούν και θα ανακατανέμουν τις 
αλιευτικές παραχωρήσεις

Τροπολογία 1995
Alain Cadec, Κρίτων Αρσένης, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ιωάννης Α. 
Τσουκαλάς, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Χρηματοδοτική μίσθωση επιμέρους 

αλιευτικών δυνατοτήτων
1. Οι επιμέρους αλιευτικές δυνατότητες 
μπορούν να αποτελέσουν εν όλω ή εν 
μέρει αντικείμενο χρηματοδοτικής 
μίσθωσης από ένα κράτος μέλος.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
τη χρηματοδοτική μίσθωση ατομικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 1996
Estelle Grelier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Χρηματοδοτική μίσθωση επιμέρους 
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αλιευτικών δυνατοτήτων
1. Οι επιμέρους αλιευτικές δυνατότητες 
μπορούν να αποτελέσουν εν όλω ή εν 
μέρει αντικείμενο χρηματοδοτικής 
μίσθωσης από ένα κράτος μέλος.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
τη χρηματοδοτική μίσθωση ατομικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 1997
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Χρηματοδοτική μίσθωση επιμέρους 

αλιευτικών δυνατοτήτων
1. Οι επιμέρους αλιευτικές δυνατότητες 
μπορούν να αποτελέσουν εν όλω ή εν 
μέρει αντικείμενο χρηματοδοτικής 
μίσθωσης από ένα κράτος μέλος.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
τη χρηματοδοτική μίσθωση ατομικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1998
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 32
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Χρηματοδοτική μίσθωση επιμέρους 

αλιευτικών δυνατοτήτων
1. Οι επιμέρους αλιευτικές δυνατότητες 
μπορούν να αποτελέσουν εν όλω ή εν 
μέρει αντικείμενο χρηματοδοτικής 
μίσθωσης από ένα κράτος μέλος.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
τη χρηματοδοτική μίσθωση ατομικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.

Or. it

Τροπολογία 1999
Ian Hudghton.

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Χρηματοδοτική μίσθωση επιμέρους 

αλιευτικών δυνατοτήτων
1. Οι επιμέρους αλιευτικές δυνατότητες 
μπορούν να αποτελέσουν εν όλω ή εν 
μέρει αντικείμενο χρηματοδοτικής 
μίσθωσης από ένα κράτος μέλος.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
τη χρηματοδοτική μίσθωση ατομικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 2000
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Χρηματοδοτική μίσθωση επιμέρους 

αλιευτικών δυνατοτήτων
1. Οι επιμέρους αλιευτικές δυνατότητες 
μπορούν να αποτελέσουν εν όλω ή εν 
μέρει αντικείμενο χρηματοδοτικής 
μίσθωσης από ένα κράτος μέλος.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
τη χρηματοδοτική μίσθωση ατομικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 2001
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Χρηματοδοτική μίσθωση επιμέρους 

αλιευτικών δυνατοτήτων
1. Οι επιμέρους αλιευτικές δυνατότητες 
μπορούν να αποτελέσουν εν όλω ή εν 
μέρει αντικείμενο χρηματοδοτικής 
μίσθωσης από ένα κράτος μέλος.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
τη χρηματοδοτική μίσθωση ατομικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.

Or. pt
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Τροπολογία 2002
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιμέρους αλιευτικές δυνατότητες 
μπορούν να αποτελέσουν εν όλω ή εν 
μέρει αντικείμενο χρηματοδοτικής 
μίσθωσης από ένα κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 2003
Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιμέρους αλιευτικές δυνατότητες 
μπορούν να αποτελέσουν εν όλω ή εν 
μέρει αντικείμενο χρηματοδοτικής 
μίσθωσης από ένα κράτος μέλος.

1. Οι επιμέρους αλιευτικές δυνατότητες 
μπορούν να αποτελέσουν εν όλω ή εν 
μέρει αντικείμενο χρηματοδοτικής 
μίσθωσης από ένα κράτος μέλος σε 
κατόχους ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων. Η χρονική περίοδος 
εκμίσθωσης δεν υπερβαίνει τη διάρκεια 
της αλιευτικής παραχώρησης. 

Or. en

Τροπολογία 2004
Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 32 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
τη χρηματοδοτική μίσθωση ατομικών 
αλιευτικών δυνατοτήτων προς και από 
άλλα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. it


