
AM\921904EL.doc PE500.589v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αλιείας

2011/0195(COD)

10.12.2012

ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 104

Σχέδιο έκθεσης
Ulrike Rodust
(PE483.528v01-00)

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την κοινή αλιευτική πολιτική

Πρόταση κανονισμού
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))



PE500.589v02-00 2/105 AM\921904EL.doc

EL

AM_Com_LegCompr



AM\921904EL.doc 3/105 PE500.589v02-00

EL

Τροπολογία 1
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 26, 27, 574, 575, 576, 580, 581, 
583, 587, 588, 590, 592, 594, 595

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πεδίο εφαρμογής Πεδίο εφαρμογής
1. Η κοινή αλιευτική πολιτική καλύπτει: 1. Η κοινή αλιευτική πολιτική καλύπτει:

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

α) τη διατήρηση των έμβιων υδάτινων 
πόρων, τη βιώσιμη εκμετάλλευση και τη 
διαχείριση της αλιείας που στοχεύει σε 
αυτούς τους πόρους·

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

β) τη διατήρηση των βιολογικών πόρων
γλυκών υδάτων, την υδατοκαλλιέργεια, 
καθώς και τη μεταποίηση και διάθεση στην 
αγορά προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας σε σχέση με μέτρα για 
τις αγορές και οικονομικά μέτρα για την 
ενίσχυση της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
διαρθρωτικά μέτρα καθώς και τη 
διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας του 
στόλου.

β α) την κοινωνική και οικονομική 
βιωσιμότητα των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, την προώθηση της 
απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες 
και την ανάπτυξή τους, τα ειδικά 
προβλήματα της μικρής κλίμακας και της 
παραδοσιακής αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας.

2. Η κοινή αλιευτική πολιτική καλύπτει τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και οι οποίες ασκούνται:

2. Η κοινή αλιευτική πολιτική καλύπτει τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και οι οποίες ασκούνται:

α) στην επικράτεια των κρατών μελών· ή α) στην επικράτεια των κρατών μελών· ή

β) σε ενωσιακά ύδατα, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
ασκούνται από αλιευτικά σκάφη τα οποία 
φέρουν τη σημαία τρίτων χωρών και είναι 

β) σε ενωσιακά ύδατα, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
ασκούνται από αλιευτικά σκάφη τα οποία 
φέρουν τη σημαία τρίτων χωρών και είναι 
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νηολογημένα σε τρίτες χώρες· ή νηολογημένα σε τρίτες χώρες· ή
γ) από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη εκτός 
των ενωσιακών υδάτων· ή

γ) από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη εκτός 
των ενωσιακών υδάτων, ή

δ) από υπηκόους κρατών μελών, με την 
επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του 
κράτους σημαίας.

δ) από υπηκόους κρατών μελών, με την 
επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του 
κράτους σημαίας.

Or. en

Τροπολογία 2
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 28, 29, 31, 32, 604, 606, 613, 
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 
633, 634, 635, 636, 637, 641, 642, 644, 645, 646, 650, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 664, 666, 
669, 671, 699

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικοί στόχοι Γενικοί στόχοι

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

1. Η κοινή αλιευτική πολιτική διασφαλίζει 
ότι οι δραστηριότητες αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμες σε βάθος χρόνου και υπόκεινται 
σε διαχείριση με τρόπο που είναι 
συμβατός με τους στόχους επίτευξης 
οικονομικών, κοινωνικών οφελών και 
οφελών για την απασχόληση και ότι
συμβάλλουν στη διαθεσιμότητα του 
επισιτιστικού εφοδιασμού και των 
δυνατοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας, ενώ 
επιτρέπουν την ύπαρξη μεταποιητικών 
βιομηχανιών και χερσαίων 
δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα 
με τις αλιευτικές δραστηριότητες, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα τόσο 
των καταναλωτών όσο και των 
παραγωγών.

2. Η κοινή αλιευτική πολιτική εφαρμόζει 
την προληπτική προσέγγιση για τη 
διαχείριση των της αλιείας και έχει σκοπό 

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

διασφαλίσει ότι, το αργότερο έως το 2015,
τα ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας 
θα βρίσκονται σε επίπεδα που θα 
επιτρέπουν την αποκατάσταση των 
αποθεμάτων ιχθύων, το αργότερο έως το 
2020, πάνω από τα επίπεδα που είναι 
ικανά να εξασφαλίσουν τη μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση, καθώς και τη 
διατήρηση όλων των αποκατεστημένων 
αποθεμάτων στα επίπεδα αυτά.

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

3. Η κοινή αλιευτική πολιτική υλοποιεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
προκειμένου να διασφαλίσει ότι η αλιεία 
και η υδατοκαλλιέργεια συμβάλλουν στον 
στόχο της ελαχιστοποίησης των 
επιπτώσεων των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα, ότι δεν συμβάλλουν στην 
υποβάθμιση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και ότι προσαρμόζονται με 
αποτελεσματικό τρόπο σε κάθε τύπο 
αλιείας και περιφέρεια.

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

4. Η κοινή αλιευτική πολιτική είναι 
συνεπής με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία και τις λοιπές πολιτικές της 
Ένωσης.

4α. Η κοινή αλιευτική πολιτική 
διασφαλίζει ότι η αλιευτική ικανότητα 
του στόλου ευθυγραμμίζεται με επίπεδα 
εκμετάλλευσης που συμφωνούν με την 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 3
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR και της Ομάδας 
EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 33, 34, 35, 36, 37, 599, 681, 686, 
689, 692, 693, 696, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 719, 722, 723, 724, 726, 728, 
735, 736, 737, 738, 739, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 758, 759, 761, 763, 766, 767, 769, 773, 
775
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικοί στόχοι Ειδικοί στόχοι
Για την επίτευξη των γενικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 2, ειδικότερα η κοινή 
αλιευτική πολιτική:

Για την επίτευξη των γενικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 2, ειδικότερα η κοινή 
αλιευτική πολιτική:

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

α) αποτρέπει, ελαχιστοποιεί και, στον 
βαθμό του δυνατού, εξαλείφει τα 
ανεπιθύμητα αλιεύματα,

α α) διασφαλίζει την εκφόρτωση όλων 
των αλιευμάτων εμπορικών και 
ρυθμιζόμενων αποθεμάτων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις και αποφεύγοντας τη 
δημιουργία νέων αγορών ή την επέκταση 
των υπαρχουσών·

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

β) διασφαλίζει τις συνθήκες για την 
άσκηση αποδοτικών και περιβαλλοντικά 
βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων 
στην Ένωση για την αποκατάσταση ενός 
οικονομικά βιώσιμου και ανταγωνιστικού 
αλιευτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας όρους 
θεμιτού ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή 
αγορά,

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

γ) προάγει την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας και
των κλάδων που συνδέονται με αυτές, 
διασφαλίζοντας ότι είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμες με σκοπό τη διασφάλιση της 
επισιτιστικής ασφάλειας και της 
απασχόλησης σε παράκτιες και αγροτικές 
περιοχές,

δ) συμβάλλει στη διασφάλιση δίκαιου 
βιοτικού επιπέδου για όσους εξαρτώνται 
από αλιευτικές δραστηριότητες,

δ) προάγει μια δίκαιη κατανομή των 
θαλάσσιων πόρων προκειμένου να
συμβάλει στη διασφάλιση δίκαιου βιοτικού 
επιπέδου και κοινωνικών προτύπων για 
όσους εξαρτώνται από αλιευτικές 
δραστηριότητες,

ε) λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των 
καταναλωτών,

ε) λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των 
καταναλωτών,
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στ) διασφαλίζει τη συστηματική και
εναρμονισμένη συλλογή και διαχείριση 
δεδομένων.

στ) διασφαλίζει τη συστηματική,
εναρμονισμένη, τακτική, αξιόπιστη
συλλογή και τη διαφανή διαχείριση 
δεδομένων και αντιμετωπίζει τα 
ζητήματα που απορρέουν από τη 
διαχείριση αποθεμάτων για τα οποία 
υπάρχει έλλειψη δεδομένων,

στ α) προάγει την επιβίωση των 
παράκτιων αλιευτικών δραστηριοτήτων 
μικρής κλίμακας.

Or. en

Τροπολογία 4
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 792, 793, 794, 795, 796, 797, 
798, 799

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 5
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 40, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 
810, 823, 824, 829

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ευρεία συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων σε όλα τα στάδια από τη 

δ) τη δέουσα συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων, ιδίως των 
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σύλληψη έως την εφαρμογή των μέτρων, γνωμοδοτικών συμβουλίων και των 
κοινωνικών εταίρων, σε όλα τα στάδια 
από τη σύλληψη έως την εφαρμογή των 
μέτρων, διασφαλίζοντας συνεπώς τις 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες μέσω μιας 
προσέγγισης επικεντρωμένης στις 
περιφέρειες,

Or. en

Τροπολογία 6
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 816, 817, 818, 819, 820, 821

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη συνοχή με την ολοκληρωμένη 
θαλάσσια πολιτική και τις άλλες πολιτικές 
της Ένωσης.

στ) τη συνοχή με την ολοκληρωμένη 
θαλάσσια πολιτική και τις άλλες πολιτικές 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 7
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 45, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 
846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– «μέγιστη βιώσιμη απόδοση»: η μέγιστη 
θεωρητική απόδοση ισορροπίας που 
μπορεί να λαμβάνεται διαρκώς (κατά 
μέσο όρο) από ένα απόθεμα υπό τις 
υπάρχουσες (κανονικές) περιβαλλοντικές 
συνθήκες χωρίς να επηρεάζεται 
σημαντικά η διαδικασία αναπαραγωγής·
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Or. en

Τροπολογία 8
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 46, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 
863, 864, 865, 866

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 9
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 888, 989, 991, 1008

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «ανεπιθύμητα αλιεύματα»: τα 
αλιεύματα ειδών που βρίσκονται κάτω 
από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς 
διατήρησης ή το ελάχιστο μέγεθος 
εκφόρτωσης ή των οποίων απαγορεύεται 
η αλιεία ή που είναι προστατευόμενα, ή 
τα αλιεύματα ειδών των οποίων 
απαγορεύεται η εμπορία ή μεμονωμένα 
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αλιεύματα ειδών των οποίων επιτρέπεται 
η εμπορία αλλά δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στις 
διατάξεις της αλιευτικής νομοθεσίας της 
Ένωσης όπου καθορίζονται τεχνικά 
μέτρα και μέτρα παρακολούθησης και 
διατήρησης·

Or. en

Τροπολογία 10
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 891, 889

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «σημείο αναφοράς διατήρησης»: τιμή 
παραμέτρου πληθυσμού ιχθυαποθέματος 
(όπως η βιομάζα ή το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας) που 
χρησιμοποιείται στη διαχείριση της 
αλιείας, για παράδειγμα όσον αφορά ένα 
αποδεκτό επίπεδο βιολογικού κινδύνου ή 
ένα επιθυμητό επίπεδο απόδοσης·

– «σημείο αναφοράς διατήρησης»: τιμή 
παραμέτρου πληθυσμού ιχθυαποθέματος 
(όπως η βιομάζα (Β), η βιομάζα 
αποθέματος αναπαραγωγής (ΒΑΑ) ή το 
ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας 
(ΠΘΑ)) που χρησιμοποιούνται στη 
διαχείριση της αλιείας, για να ορισθεί, για 
παράδειγμα, ένα αποδεκτό επίπεδο 
βιολογικού κινδύνου ή ένα επιθυμητό 
επίπεδο απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 11
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 49, 890, 894, 896, 897

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «οριακό σημείο αναφοράς»: τιμή 
παραμέτρου πληθυσμού ιχθυαποθέματος 
(όπως η βιομάζα ή το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλιείας) που 
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χρησιμοποιείται στη διαχείριση της 
αλιείας για να δηλώσει όριο πάνω από το 
οποίο ή κάτω από το οποίο η διαχείριση 
της αλιείας συνάδει, για παράδειγμα, με 
ένα αποδεκτό επίπεδο βιολογικού 
κινδύνου ή ένα επιθυμητό επίπεδο 
απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 12
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 51, 913

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «ουσιώδεις οικότοποι ιχθύων»: 
ευπαθείς θαλάσσιοι οικότοποι που 
χρήζουν προστασίας διότι 
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για την 
κάλυψη των οικολογικών και βιολογικών 
αναγκών ειδών ιχθύων, λειτουργώντας 
μεταξύ άλλων ως τόποι ωοτοκίας, 
ανάπτυξης και ανεύρεσης τροφής·

Or. en

Τροπολογία 13
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 50, 910, 912, 915

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «προστατευόμενη περιοχή αλιείας»: μια 
γεωγραφικώς καθορισμένη θαλάσσια 
περιοχή στην οποία απαγορεύονται ή 
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περιορίζονται σε προσωρινή ή μόνιμη 
βάση όλες ή ορισμένες αλιευτικές 
δραστηριότητες, με στόχο τη βελτίωση
της εκμετάλλευσης και της διατήρησης 
των έμβιων υδρόβιων πόρων ή της 
προστασίας των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 14
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 53, 917, 918, 920

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «αλιευτική δυνατότητα»: ένα 
ποσοτικοποιημένο νόμιμο δικαίωμα 
αλίευσης, το οποίο εκφράζεται με βάση τα 
αλιεύματα ή/και την αλιευτική προσπάθεια 
και τις συνθήκες που συνδέονται 
λειτουργικά με αυτά και το οποίο 
απαιτείται προκειμένου να 
ποσοτικοποιηθούν αυτά σε ένα ορισμένο 
επίπεδο·

– «αλιευτική δυνατότητα»: ένα 
ποσοτικοποιημένο νόμιμο δικαίωμα 
αλίευσης ορισμένου αποθέματος ιχθύων, 
το οποίο εκφράζεται με βάση τα μέγιστα
αλιεύματα ή τη μέγιστη αλιευτική 
προσπάθεια για δεδομένη περιοχή 
διαχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 15
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 57, 937, 939, 941, 943, 944
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «αλιευτική ικανότητα»: η χωρητικότητα
ενός σκάφους σε μονάδες GT (ολική 
χωρητικότητα) και η ισχύς του σε μονάδες 
kW, όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του 
Συμβουλίου

– «αλιευτική ικανότητα»: η ικανότητα 
αλιείας ενός σκάφους, υπολογιζόμενη 
βάσει χαρακτηριστικών των σκαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χωρητικότητας ενός σκάφους σε μονάδες 
GT (ολική χωρητικότητα) και της ισχύος
του σε μονάδες kW, όπως ορίζεται στα 
άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2930/86 του Συμβουλίου καθώς και η 
φύση και το μέγεθος των αλιευτικών του 
εργαλείων και οποιαδήποτε άλλη 
παράμετρος επηρεάζει την ικανότητά του 
να αλιεύει·

Or. en

Τροπολογία 16
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 962, 963, 964, 965, 966

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – περίπτωση 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «τελικός χρήστης επιστημονικών 
δεδομένων»: οργανισμός με ερευνητικό ή 
διαχειριστικό ενδιαφέρον για την 
επιστημονική ανάλυση των δεδομένων 
στον τομέα της αλιείας·

«τελικός χρήστης επιστημονικών 
δεδομένων»: ερευνητικός οργανισμός ή 
οργανισμός διαχείρισης με ενδιαφέρον για 
την επιστημονική ανάλυση των δεδομένων 
στον τομέα της αλιείας·

Or. en

Τροπολογία 17
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
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Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά όλες τις συναφείς τροπολογίες

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικοί κανόνες για την πρόσβαση σε 
ύδατα

Γενικοί κανόνες για την πρόσβαση σε 
ύδατα

3. Σε ύδατα έως 100 ναυτικά μίλια από τις 
γραμμές βάσης των Αζορών, της Μαδέρας 
και των Καναρίων Νήσων, τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν την αλιεία, από την 1η 
Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2022, σε σκάφη νηολογημένα σε λιμάνια 
των νησιών αυτών. Αυτοί οι περιορισμοί 
δεν ισχύουν για ενωσιακά σκάφη που 
αλιεύουν παραδοσιακά σε αυτά τα ύδατα, 
εφόσον αυτά τα σκάφη δεν υπερβαίνουν 
την αλιευτική προσπάθεια που ασκείται 
παραδοσιακά. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις 
παρεκκλίσεις που θεσπίζουν με βάση την 
παρούσα παράγραφο.

3. Σε ύδατα έως 100 ναυτικά μίλια από τις 
γραμμές βάσης των Αζορών, της Μαδέρας 
και των Καναρίων Νήσων, τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν την αλιεία, από την 1η 
Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2022, σε σκάφη νηολογημένα σε λιμάνια 
των νησιών αυτών. Αυτοί οι περιορισμοί 
δεν ισχύουν για ενωσιακά σκάφη που 
αλιεύουν παραδοσιακά σε αυτά τα ύδατα, 
εφόσον αυτά τα σκάφη δεν υπερβαίνουν 
την αλιευτική προσπάθεια που ασκείται 
παραδοσιακά. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις 
παρεκκλίσεις που θεσπίζουν με βάση την 
παρούσα παράγραφο.

Or. en

Τροπολογία 18
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 62, 1038, 1039

Πρόταση κανονισμού
Μέρος ΙΙΙ – τίτλος και τίτλος Ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΕΡΟΣ III ΜΕΡΟΣ III

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΜΒΙΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΕΜΒΙΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ I ΤΙΤΛΟΣ I

ΕΙΔΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΔΗ ΜΕΤΡΩΝ
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Or. en

Τροπολογία 19
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 78, 1040, 1041, 1045, 1047, 
1064, 1102, 1103, 1109, 1112, 1154

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -7α
Γενικές διατάξεις σχετικά με τα μέτρα 

διατήρησης
1. Για την επίτευξη των γενικών στόχων 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής που 
ορίζονται στο άρθρο 2, η Ένωση εγκρίνει 
μέτρα για τη διατήρηση και τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων 
πόρων που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8. 
Τα μέτρα αυτά εγκρίνονται, ειδικότερα, 
υπό τη μορφή πολυετών σχεδίων 
σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του 
παρόντος κανονισμού. 
2. Τα εν λόγω μέτρα συμμορφώνονται με 
τους στόχους των άρθρων 2 και 3 του 
παρόντος κανονισμού και εγκρίνονται 
λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες 
διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις 
και τις γνώμες των οικείων 
γνωμοδοτικών συμβουλίων. 
3. Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να 
εγκρίνουν μέτρα διατήρησης σύμφωνα με 
τα άρθρα 17 έως 24 και άλλες συναφείς 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 20
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
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Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 63, 64, 65, 66, 67, 1042, 1049, 
1054, 1058, 1059, 1060, 1062, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1079, 
1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1099, 1100, 1101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είδη μέτρων διατήρησης Είδη μέτρων διατήρησης

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

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

α) θέσπιση πολυετών σχεδίων δυνάμει των 
άρθρων 9-11, 

α) θέσπιση πολυετών σχεδίων δυνάμει των 
άρθρων 9-11,

β) καθορισμό στόχων για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των αποθεμάτων,

β) καθορισμό στόχων για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση και διατήρηση των 
αποθεμάτων και την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις 
επιπτώσεις των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων,

γ) θέσπιση μέτρων με σκοπό την 
προσαρμογή του αριθμού των αλιευτικών 
σκαφών ή/και των ειδών των αλιευτικών 
σκαφών στις διαθέσιμες αλιευτικές 
δυνατότητες, 

γ) θέσπιση μέτρων με σκοπό την 
προσαρμογή του αριθμού των αλιευτικών 
σκαφών ή/και των ειδών των αλιευτικών 
σκαφών στις διαθέσιμες αλιευτικές 
δυνατότητες,

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

δ) θέσπιση κινήτρων για την προαγωγή 
περισσότερο επιλεκτικών μεθόδων αλιείας 
και μεθόδων με μικρές επιπτώσεις στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα και τους 
αλιευτικούς πόρους, 
συμπεριλαμβανομένης της προνομιακής 
πρόσβασης σε εθνικές αλιευτικές 
δυνατότητες που παρακρατούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 29 καθώς και 
οικονομικών κινήτρων,

ε) ορισμό αλιευτικών δυνατοτήτων, ε) έγκριση μέτρων για τον ορισμό και την 
κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 1,

στ) θέσπιση των τεχνικών μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 14,

στ) θέσπιση των τεχνικών μέτρων που 
αναφέρονται στα άρθρα 8 και 14,

ζ) θέσπιση μέτρων σχετικά με την 
υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων,

ζ) θέσπιση μέτρων για την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 15 του 
παρόντος κανονισμού,
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η) διεξαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων για 
εναλλακτικές τεχνικές διαχείρισης της 
αλιείας. 

η) διεξαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων για 
εναλλακτικές τεχνικές διαχείρισης της 
αλιείας και εργαλεία που αυξάνουν την 
επιλεκτικότητα ή ελαχιστοποιούν τις 
επιπτώσεις των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο 
περιβάλλον,

η α) έγκριση μέτρων που θα βοηθήσουν 
τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας,
η β) ορισμό περιοχών αποκατάστασης 
ιχθυαποθεμάτων,
η γ) έγκριση άλλων μέτρων που βοηθούν 
στην επίτευξη των άρθρων 2 και 3.

Or. en

Τροπολογία 21
εξ ονόματος της Ομάδας S&D και της Ομάδας Verts/ALE
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 68, 1021, 1097, 1106, 1107, 
1108, 1795

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Ορισμός περιοχών αποκατάστασης 
ιχθυαποθεμάτων
1. Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
διατήρηση των έμβιων υδρόβιων πόρων 
και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, και 
στο πλαίσιο μιας προληπτικής 
προσέγγισης, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα 
συνεκτικό δίκτυο ζωνών αποκατάστασης 
ιχθυαποθεμάτων στο οποίο 
απαγορεύονται όλες οι αλιευτικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων, 
ειδικότερα, ζωνών σημαντικών για την 
αναπαραγωγή των ιχθύων.
2. Τα κράτη μέλη εντοπίζουν και ορίζουν 
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τις ζώνες που είναι αναγκαίες για τον 
καθορισμό ενός συνεκτικού δικτύου 
ζωνών αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων.
3. Οι εν λόγω ζώνες ορίζονται μέσω 
τεχνικών μέτρων και αντιστοιχούν σε 
ποσοστό τουλάχιστον 10% των χωρικών 
υδάτων κάθε κράτους μέλους.
4. Η θέση των ζωνών αποκατάστασης 
ιχθυαποθεμάτων δεν τροποποιείται μέσα 
στα πρώτα πέντε χρόνια από τον ορισμό 
τους. Αν χρειάζεται τροποποίηση, γίνεται 
μόνο κατόπιν προηγούμενου ορισμού μίας 
ή περισσότερων ζωνών των ιδίων 
διαστάσεων.
5. Ο ορισμός του εν λόγω δικτύου 
λαμβάνει υπόψη και περιλαμβάνει όλες 
τις υφιστάμενες ζώνες στις οποίες ήδη 
απαγορεύονται οι αλιευτικές 
δραστηριότητες. Τα κράτη μέλη 
προχωρούν στον εντοπισμό των εν λόγω
ζωνών από κοινού με την επιστημονική 
κοινότητα και τους εκπροσώπους των 
οργανώσεων παραγωγών των 
εμπλεκόμενων αλιέων και σε συνεννόηση 
με τα γνωμοδοτικά συμβούλια, ορίζοντας 
χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους 
ως το 2020.
6. Τα μέτρα και οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 
ανωτέρω κοινοποιούνται στην Επιτροπή, 
μαζί με την επιστημονική, τεχνική, 
κοινωνική και νομική τους αιτιολόγηση 
και δημοσιεύονται.
7. Οι αρμόδιες αρχές των 
ενδιαφερομένων κρατών μελών 
αποφασίζουν εάν οι ζώνες 
αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων που 
ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 1, 2, 3 και 4 θα 
περιβάλλονται από ζώνη ή ζώνες 
περιορισμένης αλιευτικής 
δραστηριότητας, και αποφασίζουν, 
κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής, 
σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία που
μπορούν να χρησιμοποιούνται στις εν 
λόγω ζώνες και σχετικά με τα κατάλληλα 
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μέτρα διαχείρισης και τους τεχνικούς 
κανόνες που θα ισχύουν σε αυτές, 
κανόνες που δεν μπορούν να είναι 
ελαστικότεροι από εκείνους που 
προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης. Οι 
ανωτέρω πληροφορίες δημοσιοποιούνται.
8. Εάν ένα αλιευτικό σκάφος διέρχεται 
ζώνη αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων, 
διασφαλίζει ότι όλα τα εργαλεία που φέρει 
και που χρησιμοποιούνται για αλιευτικούς 
σκοπούς είναι προσδεδεμένα και 
στοιβαγμένα κατά τη διάρκεια του 
διάπλου.
9. Η Ένωση λαμβάνει επίσης μέτρα για 
τη μείωση των αρνητικών κοινωνικών 
και οικονομικών συνεπειών που ενδέχεται 
να επιφέρει ο ορισμός ζωνών 
αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων.

Or. en

Τροπολογία 22
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 69, 70, 72, 1113, 1114, 1116, 
1117, 1119, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 
1144, 1145, 1148, 1149, 1150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είδη τεχνικών μέτρων Είδη τεχνικών μέτρων
Τα τεχνικά μέτρα μπορούν να 
περιλαμβάνουν τα εξής:

Τα τεχνικά μέτρα μπορούν να 
περιλαμβάνουν τα εξής:

α) μεγέθη ματιών και κανόνες σχετικά με 
τη χρήση αλιευτικών εργαλείων·

α) καθορισμό των χαρακτηριστικών των 
αλιευτικών εργαλείων και των κανόνων
σχετικά με τη χρήση τους·

β) περιορισμούς στην κατασκευή 
αλιευτικών εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων: 

β) προδιαγραφές για την κατασκευή 
αλιευτικών εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων:

i) τροποποιήσεων ή πρόσθετων συσκευών i) τροποποιήσεων ή πρόσθετων συσκευών 
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για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας ή τη 
μείωση της επίπτωσης στη βενθική ζώνη, 

για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας ή την 
ελαχιστοποίηση της αρνητικής επίπτωσης 
στο οικοσύστημα·

ii) τροποποιήσεων ή πρόσθετων συσκευών 
για τη μείωση της τυχαίας αιχμαλώτισης 
ειδών που κινδυνεύουν, απειλούνται και 
προστατεύονται·

ii) τροποποιήσεων ή πρόσθετων συσκευών 
για τη μείωση της τυχαίας αιχμαλώτισης 
ειδών που κινδυνεύουν, απειλούνται και 
προστατεύονται καθώς και άλλων 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων·

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

γ) απαγορεύσεις ή περιορισμούς στη 
χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων ή 
άλλου τεχνικού εξοπλισμού·

δ) απαγόρευση ή περιορισμό των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες 
ζώνες ή/και περιόδους· 

δ) απαγόρευση ή περιορισμό των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες 
ζώνες ή περιόδους·

ε) απαιτήσεις προκειμένου να 
αναστέλλεται η λειτουργία των αλιευτικών 
σκαφών σε μια περιοχή για μια ορισμένη 
ελάχιστη περίοδο προκειμένου να 
προστατευτεί η προσωρινή συγκέντρωση
ενός τρωτού υδάτινου πόρου·

ε) απαιτήσεις προκειμένου να 
αναστέλλεται η λειτουργία των αλιευτικών 
σκαφών σε μια ορισμένη περιοχή για μια 
ορισμένη ελάχιστη περίοδο προκειμένου 
να προστατευτούν ουσιώδεις οικότοποι 
ιχθύων, προσωρινές συγκεντρώσεις ενός 
τρωτού υδάτινου πόρου, απειλούμενα 
είδη, γεννήτορες ή ιχθύδια·

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

στ) ειδικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση 
της αρνητικής επίπτωσης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στη θαλάσσια 
βιοποικιλότητα και τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για την αποφυγή, τη μείωση και, 
στον βαθμό του δυνατού, την εξάλειψη 
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

ζ) άλλα τεχνικά μέτρα που αποσκοπούν 
στην προστασία της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας.

Or. en

Τροπολογία 23
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 73, 74, 75, 77, 1158, 1159, 1160, 
1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1183, 1184, 1186, 1187, 
1208, 1219, 1221



AM\921904EL.doc 21/105 PE500.589v02-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, ενεργώντας στο πλαίσιο της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, 
θεσπίζουν, κατά προτεραιότητα και το 
αργότερο ως τις ...* πολυετή σχέδια που 
ακολουθούν τις επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις των ΕΤΟΕΑ και ICES 
και περιλαμβάνουν μέτρα διατήρησης για 
τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των 
αποθεμάτων ιχθύων σε επίπεδα ανώτερα 
εκείνων που είναι ικανά να εξασφαλίσουν 
τη δυνατότητα παραγωγής της μέγιστης 
βιώσιμης απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 
2 παράγραφος 2. Τα πολυετή σχέδια 
επιτρέπουν την επίτευξη και άλλων 
στόχων σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του 
παρόντος κανονισμού.
___________________

*ΕΕ Να προστεθεί ημερομηνία που 
αντιστοιχεί σε τέσσερα έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού

2. Τα πολυετή σχέδια προβλέπουν: 2. Τα πολυετή σχέδια προβλέπουν:

α) τη βάση για τον ορισμό αλιευτικών
δυνατοτήτων για τα σχετικά 
ιχθυαποθέματα επί τη βάσει 
προκαθορισμένων σημείων αναφοράς 
διατήρησης· και

α) τη βάση για τον ορισμό δυνατοτήτων 
για τα σχετικά ιχθυαποθέματα επί τη βάσει 
προκαθορισμένων σημείων αναφοράς 
διατήρησης ή/και οριακών σημείων 
αναφοράς που είναι συμβατά με τους 
στόχους που τίθενται στο άρθρο 2 και 
σύμφωνα με τις επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις,

β) μέτρα ικανά να αποτρέψουν 
αποτελεσματικά την υπέρβαση των 
σημείων αναφοράς διατήρησης. 

β) μέτρα ικανά να αποτρέψουν 
αποτελεσματικά την υπέρβαση των 
οριακών σημείων αναφοράς, τα οποία 
στοχεύουν στην επίτευξη των σημείων 
αναφοράς διατήρησης.

3. Όπου είναι δυνατόν, τα πολυετή σχέδια 
καλύπτουν είτε την αλιεία που 

3. Όπου είναι δυνατόν, τα πολυετή σχέδια 
καλύπτουν είτε την αλιεία που 
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εκμεταλλεύεται μεμονωμένα 
ιχθυαποθέματα είτε την αλιεία που 
εκμεταλλεύεται διάφορα αποθέματα, και 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την 
αλληλεπίδραση μεταξύ αποθεμάτων και
αλιείας.

εκμεταλλεύεται μεμονωμένα 
ιχθυαποθέματα είτε την αλιεία που 
εκμεταλλεύεται διάφορα αποθέματα, και 
λαμβάνουν υπόψη την αλληλεπίδραση 
μεταξύ αποθεμάτων, αλιείας και 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

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

4. Τα πολυετή σχέδια βασίζονται στην 
προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση 
της αλιείας και συνεκτιμούν τους 
περιορισμούς των διαθέσιμων δεδομένων 
και μεθόδων αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων 
των αποθεμάτων για τα οποία υπάρχει 
έλλειψη στοιχείων, και όλων των 
ποσοτικοποιημένων πηγών αβεβαιότητας 
με επιστημονικά έγκυρο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 24
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 79, 80, 1179, 1222, 1224, 1232, 
1234, 1236, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 
1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274, 
1279

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοποί των πολυετών σχεδίων Σκοποί των πολυετών σχεδίων

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

1. Τα πολυετή σχέδια προβλέπουν 
προσαρμογή των ποσοστών θνησιμότητας 
λόγω αλιείας, έτσι ώστε έως το 2015 να
βρίσκονται τα ποσοστά θνησιμότητας 
λόγω αλιείας σε επίπεδα που θα 
επιτρέπουν την αποκατάσταση των 
ιχθυαποθεμάτων, το αργότερο έως το 
2020, πάνω από τα επίπεδα παραγωγής της 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, καθώς και 
τη διατήρηση όλων των 
αποκατεστημένων αποθεμάτων στα 
επίπεδα αυτά.
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2. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτός ο 
καθορισμός ποσοστού θνησιμότητας λόγω 
αλιείας με το οποίο αποκαθίστανται και 
τη διατηρούνται τα αποθέματα πάνω από 
τα επίπεδα παραγωγής της μέγιστης 
βιώσιμης απόδοσης, τα πολυετή σχέδια 
προβλέπουν προληπτικά μέτρα τα οποία 
διασφαλίζουν συγκρίσιμο βαθμό 
διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων.

2. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτός ο 
καθορισμός ποσοστού θνησιμότητας λόγω 
αλιείας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, 
τα πολυετή σχέδια εφαρμόζουν την 
προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση 
της αλιείας και ορίζουν υποκατάστατα 
πρότυπα και μέτρα τα οποία διασφαλίζουν
τουλάχιστον συγκρίσιμο βαθμό 
διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων.

2α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των 
παραγράφων 1 και 2, τα μέτρα που θα 
περιλαμβάνονται στα πολυετή σχέδια και 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους 
είναι αναλογικά προς τους σκοπούς, τους 
στόχους και τον προβλεπόμενο χρονικό 
ορίζοντα, και λαμβάνουν υπόψη τις 
οικονομικές και κοινωνικές τους 
επιπτώσεις. Εφαρμόζονται σταδιακά, 
εκτός από επείγουσες περιπτώσεις.

Or. en

Τροπολογία 25
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
αλλά με την επιφύλαξη της τήρησης της 
προληπτικής προσέγγισης, τα πολυετή 
σχέδια μπορούν να περιλαμβάνουν ρήτρα 
που θα προβλέπει ότι, αν τα ποσοστά 
θνησιμότητας λόγω αλιείας που 
υπολογίζονται βάσει του άρθρου 9 
παράγραφος 2 και του άρθρου 10 
παράγραφος 1 καταστήσουν αναγκαία 
ετήσια μείωση των συνολικών 
επιτρεπόμενων αλιευμάτων κατά 
ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, οι ετήσιες 
μειώσεις των συνολικών επιτρεπόμενων 
αλιευμάτων μπορούν να περιορισθούν σε 
25%. Αυτή η παρέκκλιση δεν θίγει 
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πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τους 
ποσοτικοποιημένους στόχους που 
εκφράζονται στα μέγιστα ετήσια ποσοστά 
διακύμανσης των συνολικών 
επιτρεπόμενων αλιευμάτων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 11, στοιχείο γ, 
σημείο iii).

Or. en

Τροπολογία 26
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR και της Ομάδας 
EFD
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα πολυετή σχέδια μπορεί να 
περιέχουν διατάξεις που θα αναφέρονται 
στα ειδικά χαρακτηριστικά των μικτών 
τύπων αλιείας σε σχέση με τη διατήρηση 
και την αποκατάσταση των αποθεμάτων 
πάνω από τα επίπεδα παραγωγής 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, εάν οι 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις 
καταδεικνύουν ότι δεν είναι δυνατή η 
αύξηση της επιλεξιμότητας για την 
αποφυγή ειδών που περιορίζουν την 
αλιεία για το σύνολο του μικτού τύπου 
αλιείας (choke species).

Or. en

Τροπολογία 27
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 
99, 1048, 1049, 1191, 1195, 1196, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1226, 1228, 1229, 1230, 
1232, 1234, 1241, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1287, 1296, 1303, 1304, 1306, 1307, 1310,
1313, 1314, 1317, 1320, 1328, 1331, 1338, 1339, 1333, 1334, 1336, 1337, 1345, 1346, 1348, 
1349, 1350, 1355, 1356, 1364, 1365, 1366, 1372, 1190, 1193, 1201, 1321, 1371
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιεχόμενο των πολυετών σχεδίων Περιεχόμενο των πολυετών σχεδίων
Ένα πολυετές σχέδιο περιλαμβάνει: 1. Ένα πολυετές σχέδιο περιλαμβάνει:

α) το πεδίο εφαρμογής, όσον αφορά τα 
αποθέματα, τον τύπο αλιείας και το 
θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο
εφαρμόζεται το πολυετές σχέδιο·

α) το πεδίο εφαρμογής, όσον αφορά τη 
γεωγραφική περιοχή, τα αποθέματα, τους 
τύπους αλιείας και τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα στα οποία εφαρμόζεται το 
πολυετές σχέδιο·

β) σκοπούς που συνάδουν με τους σκοπούς 
που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3,

β) σκοπούς οι οποίοι συνάδουν με τους 
σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 
και με τις αντίστοιχες διατάξεις των 
άρθρων 6α, 9 και 10 του παρόντος 
κανονισμού·
β α) αξιολόγηση της αλιευτικής 
ικανότητας του στόλου και, στις 
περιπτώσεις που η αλιευτική ικανότητα 
δεν είναι σε πραγματική ισορροπία με τις 
διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες, 
σχέδιο μείωσης της ικανότητας 
συμπεριλαμβανομένου 
χρονοδιαγράμματος και ειδικών μέτρων 
που πρέπει να ληφθούν από κάθε 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, που θα 
οδηγήσει στην ευθυγράμμιση αυτής της 
αλιευτικής ικανότητας με τις διαθέσιμες 
αλιευτικές δυνατότητες εντός 
δεσμευτικών χρονικών ορίων· μια 
αξιολόγηση αυτού του είδους θα πρέπει 
να περιλαμβάνει εκτίμηση της 
κοινωνικοοικονομικής διάστασης του 
στόλου υπό διερεύνηση, με την επιφύλαξη 
των υποχρεώσεων που ορίζονται στο 
άρθρο 34·
β β) αξιολόγηση των ανεπιθύμητων 
επιπτώσεων της αλιείας στο οικοσύστημα 
και το θαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης και τις διεθνείς 
συμφωνίες, καθώς και εκτίμηση των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των 
μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο του 
πολυετούς σχεδίου·
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γ) ποσοτικοποιημένους στόχους 
εκφραζόμενους ως:

γ) ποσοτικοποιημένους στόχους 
εκφραζόμενους ως:

i) ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας, 
ή/και

i) ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας, 
ή/και

ii) βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής, 
και

ii) βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής, 
και

ii α) μέγιστα ποσοστά ανεπιθύμητων και 
μη επιτρεπόμενων αλιευμάτων,
ii β) μέγιστες ετήσιες μεταβολές των 
αλιευτικών δυνατοτήτων,
ii γ) σχετικά με τους τύπους αλιείας 
χαρακτηριστικά περιγραφής της καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ και 
την απόφαση 2010/477/ΕΕ,

iii) σταθερότητα των αλιευμάτων.
δ) σαφή χρονοδιαγράμματα επίτευξης των 
ποσοτικοποιημένων στόχων·

δ) σαφή χρονοδιαγράμματα επίτευξης 
όλων των ποσοτικοποιημένων στόχων·

ε) τεχνικά μέτρα, περιλαμβανομένων και 
μέτρων σχετικά με την εξάλειψη των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων·

ε) μέτρα διατήρησης και τεχνικά μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν με σκοπό την
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού και 
μέτρα που έχουν σχεδιασθεί με σκοπό να 
αποφευχθούν και, στον βαθμό του 
δυνατού, να εξαλειφθούν τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα·

στ) ποσοτικοποιημένους δείκτες για την 
περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση 
της προόδου ως προς την επίτευξη των 
στόχων του πολυετούς σχεδίου· 

στ) ποσοτικοποιημένους δείκτες για την 
περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση 
της προόδου ως προς την επίτευξη των 
στόχων του πολυετούς σχεδίου και των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών του·

ζ) συγκεκριμένα μέτρα και σκοπούς για 
εκείνο το τμήμα του κύκλου ζωής των 
ανάδρομων και κατάδρομων ειδών το 
οποίο δαπανάται σε γλυκά ύδατα· 

ζ) συγκεκριμένα μέτρα και σκοπούς για 
εκείνο το τμήμα του κύκλου ζωής των 
ανάδρομων και κατάδρομων ειδών το 
οποίο δαπανάται σε γλυκά ύδατα, κατά 
περίπτωση·

η) την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
της αλιείας στο οικοσύστημα· 

η) μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων 
της αλιείας στο οικοσύστημα·

θ) προφυλάξεις, καθώς και κριτήρια για 
την ενεργοποίηση των προφυλάξεων 
αυτών·

θ) προφυλάξεις, καθώς και κριτήρια για 
την ενεργοποίηση των προφυλάξεων 
αυτών·

θ α) μέτρα για τη διασφάλιση της 
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συμμόρφωσης με τις διατάξεις του 
πολυετούς σχεδίου·

ι) οποιαδήποτε άλλα μέτρα τα οποία είναι 
κατάλληλα για την επίτευξη των σκοπών 
των πολυετών σχεδίων. 

ι) οποιαδήποτε άλλα μέτρα τα οποία είναι 
κατάλληλα και αναλογικά για την επίτευξη 
των σκοπών των πολυετών σχεδίων.

1α. Τα πολυετή σχέδια προβλέπουν την 
περιοδική επανεξέτασή τους με σκοπό 
την αξιολόγηση της προόδου που 
επετεύχθη ως προς την επίτευξη των 
στόχων τους, ιδίως τον συνυπολογισμό 
νέων στοιχείων, όπως αλλαγές στις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, και την 
πραγματοποίηση τυχόν απαραίτητων 
ενδιάμεσων προσαρμογών.

Or. en

Τροπολογία 28
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 93, 1381, 1383, 1384, 1385

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της 
ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της 
ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε 
σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές

1. Σε ειδικές ζώνες διατήρησης κατά την 
έννοια του άρθρου 6 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 4 της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ και του άρθρου 13 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη διεξάγουν αλιευτικές 
δραστηριότητες έτσι ώστε να αμβλυνθούν 
οι επιπτώσεις των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στις εν λόγω ειδικές 
ζώνες διατήρησης.

1. Η ΚΑΠ και όλα τα μέτρα που 
εγκρίνονται εν συνεχεία από τα κράτη 
μέλη σε σχέση με τις ειδικές ζώνες 
διατήρησης συμμορφώνονται πλήρως με 
τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ και 
2008/56/ΕΚ. Στις ζώνες που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το 
άρθρο 4 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και το 
άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2008/56/ΕΚ, οι αλιευτικές 
δραστηριότητες ρυθμίζονται από το 
κράτος μέλος που έχει ορίσει τις ζώνες 
κατά τρόπο που συμμορφώνεται πλήρως 
με τους στόχους των προαναφερθεισών 
οδηγιών κατόπιν διαβούλευσης με την 
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Επιτροπή, τα γνωμοδοτικά συμβούλια και 
άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους.

Or. en

Τροπολογία 29
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας ECR και 
της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 
1407, 1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενωσιακά μέτρα σε περίπτωση σοβαρής 
απειλής για έμβιους υδάτινους πόρους

Ενωσιακά μέτρα σε περίπτωση σοβαρής 
απειλής για έμβιους υδάτινους πόρους

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

1. Όταν υπάρχει ένδειξη, βάσει 
αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων,
σοβαρής απειλής για τη διατήρηση των 
βιολογικών πόρων της θάλασσας ή για το 
θαλάσσιο οικοσύστημα που απαιτεί άμεση 
λήψη μέτρων, ανατίθεται στην Επιτροπή 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 55, για την άμβλυνση των 
επιπτώσεων της απειλής.

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
εκδίδονται μόνον όταν αυτό απαιτείται 
από επιτακτικούς λόγους επείγουσας 
ανάγκης και εφαρμόζεται η διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 55α.

2. Το κράτος μέλος κοινοποιεί το 
τεκμηριωμένο αίτημα που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 ταυτόχρονα στην 
Επιτροπή, στα υπόλοιπα κράτη μέλη και 
στα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια.

Or. en

Τροπολογία 30
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
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της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 94, 95, 96, 97, 98, 1433, 1434, 
1442, 1446, 1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1459

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πλαίσια τεχνικών μέτρων Πλαίσια τεχνικών μέτρων

Θεσπίζονται τεχνικά μέτρα για τη 
διασφάλιση της προστασίας των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη μείωση της 
επίπτωσης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στα ιχθυαποθέματα και 
στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τα 
πλαίσια τεχνικών μέτρων:

Θεσπίζονται τεχνικά μέτρα για τη 
διασφάλιση της προστασίας των έμβιων 
υδάτινων πόρων και τη μείωση της 
επίπτωσης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στα ιχθυαποθέματα και σε 
άλλα είδη. Τα πλαίσια τεχνικών μέτρων:

α) συμβάλλουν στη διατήρηση ή στην 
αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων σε 
επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά 
να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα 
παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης μέσω βελτιώσεων στην επιλογή 
μεγέθους και, κατά περίπτωση, στην 
επιλογή ειδών·

α) συμβάλλουν στη διατήρηση ή στην 
αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων σε 
επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά 
να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα 
παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2, μέσω βελτιώσεων στην 
επιλεκτικότητα ανά είδος και μέγεθος·

β) μειώνουν τα αλιεύματα κάτω του 
κανονικού μεγέθους·

β) αποτρέπουν, ελαχιστοποιούν και, στον 
βαθμό του δυνατού, εξαλείφουν τα 
αλιεύματα κάτω του κανονικού μεγέθους·

γ) μειώνουν τα αλιεύματα ανεπιθύμητων
θαλάσσιων οργανισμών·

γ) αποτρέπουν, ελαχιστοποιούν και, στον 
βαθμό του δυνατού, εξαλείφουν τα
ανεπιθύμητα αλιεύματα θαλάσσιων 
οργανισμών και θαλάσσιων πτηνών·

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

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

Or. en

Τροπολογία 31
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 99, 1488, 1520, 1522, 1529, 
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1579, 1580, 1586

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Αποφυγή και ελαχιστοποίηση των 

ανεπιθύμητων αλιευμάτων
1. Πριν από την εισαγωγή της 
υποχρέωσης εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων του αντίστοιχου τύπου 
αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 15 βάσει 
των βέλτιστων διαθέσιμων 
επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και 
λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες των 
αρμόδιων περιφερειακών γνωμοδοτικών 
συμβουλίων, τα κράτη μέλη εκτελούν, 
όπου είναι αναγκαίο, πιλοτικά έργα που 
στοχεύουν στην πλήρη διερεύνηση όλων 
των εφαρμοστέων μεθόδων για την 
αποφυγή, την ελαχιστοποίηση και την 
εξάλειψη των ανεπιθύμητων αλιευμάτων 
σε έναν τύπο αλιείας. Αυτά τα πιλοτικά 
έργα εκτελούνται, κατά περίπτωση, από 
οργανώσεις παραγωγών. Τα 
αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών 
έργων αντικατοπτρίζονται στο 
μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης κάθε 
τύπου αλιείας με τη μορφή πρόσθετων
κινήτρων για τη χρήση των πλέον 
επιλεκτικών εργαλείων και αλιευτικών 
μεθόδων που διατίθενται. Τα κράτη μέλη 
εκπονούν επίσης άτλαντα απορρίψεων 
στον οποίο σημειώνεται το επίπεδο των 
απορρίψεων για κάθε τύπο αλιείας που 
καλύπτεται από το άρθρο 15 παράγραφος
1. Ο εν λόγω άτλας πρέπει να βασίζεται 
σε αντικειμενικά και αντιπροσωπευτικά 
δεδομένα.
2. Η Ένωση παρέχει χρηματοοικονομική 
στήριξη για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των πιλοτικών έργων που 
εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 και για τη χρήση επιλεκτικών εργαλείων 
με σκοπό τη μείωση των ανεπιθύμητων 
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και των μη επιτρεπόμενων αλιευμάτων. 
Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα 
χρηματοοικονομικής στήριξης προς 
αλιείς οι οποίοι επηρεάζονται από την 
υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων και οι οποίοι ασκούν 
δραστηριότητα σε μικτό τύπο αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 32
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 100, 101, 102, 103, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 474, 1473, 1482, 1496, 1497, 1498, 1502, 1503, 1504, 
1505, 1509,1511, 1512, 1517, 1518, 1527, 1521, 1524, 1530, 1532, 1537, 1538, 1539, 1540, 
1541, 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1552, 1553, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1563, 1570, 
1575

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των
αλιευμάτων

Υποχρέωση εκφόρτωσης και καταγραφής
όλων των αλιευμάτων αλιευόμενων και 

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

1. Όλα τα αλιεύματα των αλιευόμενων και 
ρυθμιζόμενων ειδών που αλιεύονται 
στους ακόλουθους τύπους αλιείας κατά τη 
διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων σε 
ενωσιακά ύδατα ή από ενωσιακά αλιευτικά 
σκάφη εκτός των ενωσιακών υδάτων 
φέρονται και διατηρούνται επί των 
αλιευτικών σκαφών, καταγράφονται και 
εκφορτώνονται. Η εν λόγω υποχρέωση 
ισχύει για τους κάτωθι τύπους αλιείας, 
σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

α) Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 
2014:

α) Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 
2014:

– σκουμπριά, ρέγγες, σαφρίδια, 
προσφυγάκια, βασιλάκηδες, γαύροι, 
γουρλομάτηδες, σαρδέλες, καπελάνοι·

– αλιεία μικρών πελαγικών ειδών, όπως
σκουμπριά, ρέγγες, σαφρίδια, 
προσφυγάκια, βασιλάκηδες, γαύροι, 
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γουρλομάτηδες, σαρδέλες, σαρδελόρεγγες·
– ερυθροί τόνοι, ξιφίες, μακρύπτεροι τόνοι, 
μεγαλόφθαλμοι τόνοι, άλλοι ιστιοφόροι.

– αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών, όπως
ερυθροί τόνοι, ξιφίες, μακρύπτεροι τόνοι, 
μεγαλόφθαλμοι τόνοι, άλλοι ιστιοφόροι·

– αλιεία για βιομηχανικούς σκοπούς, 
μεταξύ άλλων αλιεία καπελάνου, 
αμμοδύτη και σύκου της Νορβηγίας·
– αλιεία σολομού στη Βαλτική Θάλασσα.

β) Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 
2015: γάδοι, μπακαλιάροι μερλούκιοι, 
γλώσσες·

β) Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 
2016:

– αλιεία των ακόλουθων ειδών στα 
ενωσιακά ύδατα στον Βόρειο Ατλαντικό:
Βόρεια Θάλασσα
– αλιεία γάδου, εγκλεφίνου, νταουκιού 
Ατλαντικού, μαύρου μπακαλιάρου·
– αλιεία καραβίδας·
– αλιεία γλώσσας και ευρωπαϊκής 
χωματίδας·
– αλιεία μπακαλιάρου μερλούκιου·
– αλιεία γαρίδας της Αρκτικής·
– αλιεία άλλων ειδών που πρέπει να 
εξεταστεί διεξοδικότερα·
– αλιεία άλλων ειδών εκτός από σολομό 
στη Βαλτική Θάλασσα,
Βορειοδυτικά ύδατα
– αλιεία γάδου, εγκλεφίνου, νταουκιού 
Ατλαντικού, μαύρου μπακαλιάρου·
– αλιεία καραβίδας·
– αλιεία γλώσσας και ευρωπαϊκής 
χωματίδας·
– αλιεία μπακαλιάρου μερλούκιου· 
– αλιεία άλλων ειδών που πρέπει να 
εξεταστεί διεξοδικότερα·
Νοτιοδυτικά ύδατα
– αλιεία γάδου, εγκλεφίνου, νταουκιού 
Ατλαντικού, μαύρου μπακαλιάρου·
– αλιεία καραβίδας·
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– αλιεία γλώσσας και ευρωπαϊκής 
χωματίδας·
– αλιεία μπακαλιάρου μερλούκιου·
– αλιεία άλλων ειδών που πρέπει να 
εξεταστεί διεξοδικότερα·

γ) Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 
2016: εγκλεφίνοι, νταούκια Ατλαντικού, 
ζαγκέτες, πεσκαντρίτσες, ευρωπαϊκές 
χωματίδες, μουρούνες, μαύροι 
μπακαλιάροι, κίτρινοι μπακαλιάροι, 
λεμονόγλωσσες, καλκάνια, πησσιά, 
μουρούνες διπτερύγιες, μαύρα 
σπαθόψαρα, γρεναδιέροι των βράχων, 
καθρεπτόψαρα Ατλαντικού, ιππόγλωσσα 
Γροιλανδίας, μπρόσμιοι, κοκκινόψαρα 
και μεσογειακά βενθοπελαγικά 
αποθέματα.

γ) Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 
2017:

– τύποι αλιείας που δεν καλύπτονται από 
την παράγραφο 1α σε ενωσιακά και μη 
ενωσιακά ύδατα.
1α. Όταν εισαχθεί υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων σε 
έναν τύπο αλιείας, όλα τα αλιεύματα 
ειδών που υπόκεινται στην υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων 
καταγράφονται και, κατά περίπτωση, 
αφαιρούνται από την ποσόστωση του 
οικείου αλιέα, οργάνωσης παραγωγών ή 
συγκέντρωσης συλλογικής διαχείρισης, με 
εξαίρεση τα είδη που μπορούν να 
ελευθερωθούν στη θάλασσα σύμφωνα με 
την παράγραφο 1β (νέα)·
1β. Τα ακόλουθα είδη εξαιρούνται από 
την υποχρέωση εκφόρτωσης που ορίζεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 1:
– είδη που αλιεύτηκαν για να 
χρησιμοποιηθούν ως ζωντανό δόλωμα·
– είδη για τα οποία οι διαθέσιμες 
επιστημονικές πληροφορίες έχουν 
καταδείξει ότι διαθέτουν υψηλούς δείκτες 
επιβίωσης μετά την αλίευση, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των 
αλιευτικών εργαλείων, τις αλιευτικές 
πρακτικές και τις συνθήκες στην περιοχή 
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αλιείας·
– είδη για τα οποία έχει ορισθεί μηδενικό 
συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα·
1γ. Για να απλουστευθεί και να 
εναρμονισθεί η εφαρμογή της 
υποχρέωσης εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων και για να αποφευχθεί η μη 
ενδεδειγμένη διατάραξη της αλιείας 
στόχου, αλλά και για να μειωθεί η 
ποσότητα των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων, πολυετή σχέδια που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 ή 
ειδικούς ενωσιακούς κανονισμούς 
σχετικά με την εφαρμογή της 
υποχρέωσης εκφόρτωσης ή άλλες 
νομοθετικές πράξεις που εγκρίνονται από 
την Ένωση ορίζουν, όπου είναι 
απαραίτητο:
– έναν κατάλογο ειδών σε χαμηλή φυσική 
αφθονία που δεν αποτελούν στόχο της 
αλιείας, τα οποία μπορούν να 
καταλογίζονται στην ποσόστωση των 
ειδών-στόχων του συγκεκριμένου τύπου 
αλιείας εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
– η εθνική ετήσια ποσόστωση για το 
συγκεκριμένο είδος που δεν αποτελεί 
στόχο της αλιείας χρησιμοποιείται 
πλήρως·
– τα συνολικά αλιεύματα του είδους που 
δεν αποτελεί στόχο της αλιείας δεν 
υπερβαίνουν μερίδιο 3% των συνολικών 
αλιευμάτων του είδους-στόχου·
– το απόθεμα του είδους που δεν αποτελεί 
στόχο της αλιείας βρίσκεται εντός 
ασφαλών βιολογικών ορίων·
– διατάξεις για τις ελάχιστες απαλλαγές 
από την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων 
των αλιευμάτων που μπορεί να 
επιτρέπουν στους αλιείς να απορρίπτουν 
έως και 5% των συνολικών ετήσιων 
αλιευμάτων τους, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι οι συνολικές απορρίψεις 
κάθε αποθέματος δεν υπερβαίνουν το 5% 
του συνολικού ετήσιου αλιεύματος στην 
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ΕΕ για το συγκεκριμένο απόθεμα. Αυτές 
οι απαλλαγές αποτρέπουν το δυσανάλογο 
κόστος της διαχείρισης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
χορηγούνται μόνον όταν τα επιστημονικά 
στοιχεία υποδεικνύουν ότι είναι πολύ 
δύσκολο να επιτευχθούν αυξήσεις στην 
επιλεξιμότητα·
– κανόνες για κίνητρα προκειμένου να 
αποφευχθεί η αλίευση ιχθυδίων, 
συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων 
μεριδίων ποσοστώσεων που θα πρέπει να 
αφαιρούνται από την ποσόστωση του 
αλιέα σε περίπτωση αλίευσης ιχθυδίων·

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

2. Με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 
έγκυρες και επικαιροποιημένες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και, όπου 
χρειάζεται προκειμένου να 
προστατευθούν τα ιχθύδια, 
αποθαρρύνοντας τη σκόπιμη αλιεία 
ιχθυδίων, θεσπίζονται ελάχιστα μεγέθη 
αναφοράς διατήρησης που 
αντικατοπτρίζουν την ηλικία και το 
μέγεθος κατά την πρώτη αναπαραγωγή
για τα ιχθυαποθέματα που υπόκεινται 
στην υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. Τα αλιεύματα από αυτά τα 
ιχθυαποθέματα, όταν υπολείπονται του 
ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, 
περιορίζονται σε χρήσεις πλην της 
ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως
ιχθυάλευρα, ιχθυέλαιο, ζωοτροφές ή 
δολώματα. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί επίσης να επιτρέψει την δωρεά 
τέτοιων ειδών ιχθύων για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς.

3. Θεσπίζονται πρότυπα εμπορίας 
αλιευμάτων που αλιεύονται καθ' υπέρβαση 
καθορισμένων αλιευτικών δυνατοτήτων 
σύμφωνα με το άρθρο 27 [του κανονισμού 
για την κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].

3. Για αποθέματα που υπόκεινται σε 
υποχρέωση εκφόρτωσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ετήσια 
ευελιξία που ανέρχεται σε ποσοστό έως 
5% των επιτρεπόμενων εκφορτώσεών 
τους, με την επιφύλαξη των υψηλότερων 
ποσοστών ευελιξίας που ορίζονται σε 
συγκεκριμένες νομοθεσίες. Μπορούν να 
θεσπίζονται πρότυπα και κανόνες
εμπορίας αλιευμάτων που αλιεύονται καθ' 
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υπέρβαση καθορισμένων αλιευτικών 
δυνατοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 39
[του κανονισμού για την κοινή οργάνωση 
των αγορών των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας].

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη 
σημαία τους είναι εφοδιασμένα με πλήρη 
τεκμηρίωση για όλες τις αλιευτικές και 
μεταποιητικές δραστηριότητες με σκοπό 
την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 
την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη 
σημαία τους είναι εφοδιασμένα με πλήρη 
τεκμηρίωση για όλες τις αλιευτικές και 
μεταποιητικές δραστηριότητες με σκοπό 
την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 
την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη τηρούν την αρχή της 
αποδοτικότητας και της αναλογικότητας.
Για μια μεταβατική περίοδο, τα κράτη 
μέλη προωθούν την οικειοθελή πλήρη 
καταγραφή μέσω τηλεοράσεων κλειστού 
κυκλώματος και παρόμοιων μέσων, 
χορηγώντας πρόσθετες αλιευτικές 
δυνατότητες στους αλιείς τους σύμφωνα 
με το άρθρο 29 παράγραφος 4, και 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι 
αλιευτικές δυνατότητες δεν μειώνονται 
για τμήματα των στόλων ή τάξεις 
μεγεθών όπου δεν ενδείκνυται η χρήση 
τηλεοράσεων κλειστού κυκλώματος.

5. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων.

5. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων.

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για την έγκριση του μέτρου 
που ορίζεται στην παράγραφο 1 με σκοπό 
τη συμμόρφωση με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης.

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 για τον καθορισμό του 
μέτρου που ορίζεται στην παράγραφο 1 με 
σκοπό τη συμμόρφωση με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 33
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 116, 117, 118, 119, 1594, 1595, 
1600, 1601, 1612, 1613, 1615, 1617, 1620, 1621, 1625, 1687, 1748, 1752, 1851
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αλιευτικές δυνατότητες Αλιευτικές δυνατότητες
1. Η κατανομή των αλιευτικών 
δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών, 
διασφαλίζει σε κάθε κράτος μέλος σχετική 
σταθερότητα αλιευτικών δραστηριοτήτων 
για κάθε ιχθυαπόθεμα ή αλίευμα. Κατά την 
κατανομή νέων αλιευτικών δυνατοτήτων, 
λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα κάθε 
κράτους μέλους. 

1. Κατά τον ορισμό και την κατανομή 
των αλιευτικών δυνατοτήτων, το 
Συμβούλιο ενεργεί σύμφωνα με τα άρθρα 
2, 9, 10 και 11 του παρόντος κανονισμού, 
ακολουθεί μακροπρόθεσμη προοπτική 
και τηρεί τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Η 
κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων 
μεταξύ κρατών μελών διεξάγεται με τρόπο 
που διασφαλίζει για καθένα από αυτά
σχετική σταθερότητα αλιευτικών 
δραστηριοτήτων για κάθε ιχθυαπόθεμα ή 
αλίευμα. Κατά την κατανομή νέων 
αλιευτικών δυνατοτήτων, λαμβάνονται 
υπόψη τα συμφέροντα κάθε κράτους 
μέλους.

Το Συμβούλιο ορίζει τις αλιευτικές 
δυνατότητες που διατίθενται σε τρίτες 
χώρες στα ενωσιακά ύδατα, και 
κατανέμει τις δυνατότητες αυτές στις εν 
λόγω τρίτες χώρες. 
Η κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων σε 
ένα κράτος μέλος ή μία τρίτη χώρα τελεί 
υπό τον όρο της συμμόρφωσής τους με 
τους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής.

2. Δυνατότητες παρεμπιπτόντων 
αλιευμάτων μπορούν να παρακρατούνται 
στο πλαίσιο των συνολικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων.

2. Δυνατότητες παρεμπιπτόντων 
αλιευμάτων μπορούν να παρακρατούνται
στο πλαίσιο των συνολικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων.

3. Οι αλιευτικές δυνατότητες τηρούν τους 
ποσοτικοποιημένους στόχους, τα 
χρονοδιαγράμματα και τα περιθώρια που 
ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 και με το άρθρο 11 
παράγραφοι β), γ) και η).

3. Οι αλιευτικές δυνατότητες τηρούν τους 
ποσοτικοποιημένους στόχους όσον αφορά 
τα αλιεύματα, τα χρονοδιαγράμματα και 
τα περιθώρια που ορίζονται στα πολυετή 
σχέδια σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 και με το άρθρο 11 
παράγραφοι β), γ) και η). Εάν δεν έχει 
εγκριθεί αντίστοιχο πολυετές σχέδιο για 
ιχθυαπόθεμα εμπορικής χρήσης, το 
Συμβούλιο διασφαλίζει ότι έως το 2015 



PE500.589v02-00 38/105 AM\921904EL.doc

EL

τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα θα 
ορισθούν σε επίπεδα που θα επιτρέπουν 
την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων, 
το αργότερο έως το 2020, πάνω από τα
επίπεδα που είναι ικανά να εξασφαλίσουν 
τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, καθώς και 
τη διατήρηση όλων των 
αποκατεστημένων αποθεμάτων στα 
επίπεδα αυτά. 
3α. Αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τα γνωμοδοτικά 
συμβούλια είναι παρόντα κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τον ορισμό των 
αλιευτικών δυνατοτήτων από το 
Συμβούλιο.
3β. Όταν η έλλειψη δεδομένων δεν 
επιτρέπει να προσδιοριστούν ρυθμοί 
εκμετάλλευσης για ορισμένα αποθέματα 
που θα είναι σύμφωνοι με τη μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση, τότε:
i) εφαρμόζεται η προληπτική προσέγγιση 
στη διαχείριση της αλιείας·
ii) ορίζονται υποκατάστατα πρότυπα 
βάσει των μεθόδων που αναφέρονται στα 
σημεία 3.1 και 3.2 του μέρους Β του 
παραρτήματος της 
απόφασης 2010/477/ΕΕ, ενώ η 
θνησιμότητα λόγω αλιείας μειώνεται 
περαιτέρω σύμφωνα με την αρχή της 
προφύλαξης ή, όταν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι η κατάσταση των αποθεμάτων είναι 
ικανοποιητική, σύμφωνα με σταθερές 
τάσεις·
iii) η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
αξιολογούν τα εμπόδια στην έρευνα και 
τη γνώση και λαμβάνουν μέτρα για τη 
δυνατότητα παροχής πρόσθετων 
δεδομένων όσον αφορά τα αποθέματα και 
τα οικοσυστήματα, τα οποία δεδομένα 
πρέπει να παρέχονται χωρίς 
καθυστέρηση.

4. Τα κράτη μέλη δύνανται, έπειτα από 
προηγούμενη ενημέρωση της Επιτροπής, 
να ανταλλάσσουν το σύνολο ή μέρος των 
αλιευτικών δυνατοτήτων που τους έχουν 

4. Τα κράτη μέλη δύνανται, έπειτα από 
προηγούμενη ενημέρωση της Επιτροπής, 
να ανταλλάσσουν το σύνολο ή μέρος των 
αλιευτικών δυνατοτήτων που τους έχουν 
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κατανεμηθεί. κατανεμηθεί.

4α. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ετήσια έκθεση στην οποία 
αξιολογεί κατά πόσον οι ισχύουσες 
αλιευτικές δυνατότητες αποδεικνύονται 
αποτελεσματικές για την αποκατάσταση 
και διατήρηση πληθυσμών αλιευόμενων 
ειδών σε επίπεδα που υπερβαίνουν εκείνα 
που μπορούν να εξασφαλίσουν τον στόχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 34
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 
αλλά με την επιφύλαξη της τήρησης της 
προληπτικής προσέγγισης, το Συμβούλιο 
μπορεί, σε περίπτωση αποθεμάτων που 
δεν καλύπτονται από πολυετές σχέδιο, να 
περιορίσει την ετήσια μείωση των 
συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων σε 
ποσοστό 25%, ακόμα και αν οι διατάξεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 3 
απαιτούν ετήσια μείωση μεγαλύτερη του 
25%.

Or. en

Τροπολογία 35
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 1469, 1666, 1682, 1687 
παράγραφος 6, 1746, 1752 παράγραφος 6
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
θεωρηθεί από την Επιτροπή, κατόπιν 
αξιολόγησης που διενεργείται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 19 ή 23, ότι δεν 
θέσπισε κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με 
τον [Τίτλο III του παρόντος κανονισμού],
θα υπάρξουν μειώσεις το ακόλουθο έτος 
ή έτη στις αλιευτικές δυνατότητες που 
κατανέμονται από την Ένωση στο εν 
λόγω κράτος μέλος, καθώς και διακοπή ή 
αναστολή των πληρωμών προς αυτό ή 
εφαρμογή οικονομικής διόρθωσης επί της 
ενωσιακής οικονομικής βοήθειας που 
χορηγείται στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής [σύμφωνα με το 
άρθρο 50]. Αυτά τα μέτρα είναι 
αναλογικά προς τη φύση, την έκταση, τη 
διάρκεια και την επανάληψη της μη 
συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 36
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
1223, 1627, 1628, 1633, 1634, 1635, 1637, 1641,1642, 1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 1653, 
1655, 1661, 1663, 1667, 1669, 1672, 1674, 1675, 1677, 1680, 1683, 1688, 1689, 1700, 1732 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα διατήρησης που εγκρίνονται 
σύμφωνα με τα πολυετή σχέδια

Μέτρα διατήρησης που εγκρίνονται 
σύμφωνα με τα πολυετή σχέδια

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

1. Τα κράτη μέλη που ασχολούνται με 
κοινό αλιευτικό αντικείμενο
εξουσιοδοτούνται, στο πλαίσιο ενός 
πολυετούς σχεδίου που έχει θεσπιστεί 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11, σύμφωνα 
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πολυετές σχέδιο, τα οποία καθορίζουν τα 
μέτρα διατήρησης που ισχύουν για τα 
σκάφη που φέρουν τη σημαία τους όσον 
αφορά αποθέματα στα ενωσιακά ύδατα για 
τα οποία τους έχουν κατανεμηθεί 
αλιευτικές δυνατότητες. 

με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο 
παρόν άρθρο, να εγκρίνουν μέτρα, 
σύμφωνα με το εν λόγω πολυετές σχέδιο, 
τα οποία καθορίζουν τα μέτρα διατήρησης 
που ισχύουν για τα σκάφη που φέρουν τη 
σημαία τους όσον αφορά αποθέματα στα 
ενωσιακά ύδατα για τα οποία τους έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
μέτρα διατήρησης που εγκρίνονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1:

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
μέτρα διατήρησης που εγκρίνονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1:

α) είναι συμβατά με τους στόχους που 
ορίζονται στα άρθρα 2 και 3, 

α) είναι συμβατά με τους στόχους που 
ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 και με τις 
αρχές της χρηστής διακυβέρνησης που 
ορίζονται στο άρθρο 4,

β) είναι συμβατά με το πεδίο εφαρμογής 
και τους σκοπούς του πολυετούς σχεδίου,

β) είναι συμβατά με το πεδίο εφαρμογής 
και τους σκοπούς του πολυετούς σχεδίου,

γ) πληρούν αποτελεσματικά τους σκοπούς 
και τους ποσοτικοποιημένους στόχους που 
ορίζονται σε ένα πολυετές σχέδιο, και 

γ) πληρούν αποτελεσματικά τους σκοπούς 
και τους ποσοτικοποιημένους στόχους που 
ορίζονται σε ένα πολυετές σχέδιο εντός 
του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, 
και

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

δ) δεν είναι λιγότερο αυστηρά από αυτά 
που περιλαμβάνονται στην ενωσιακή 
νομοθεσία, και
2α. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους για να εξασφαλισθεί η έγκριση 
συμβατών μέτρων που πληρούν τους 
στόχους που ορίζονται στα πολυετή 
σχέδια και συντονίζουν τα μέτρα αυτά 
μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν, όπου είναι 
εφικτό και σκόπιμο, τις υφιστάμενες 
περιφερειακές δομές και τους 
υφιστάμενους περιφερειακούς 
μηχανισμούς θεσμικής συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προβλέπονται στα πλαίσια των 
περιφερειακών συμβάσεων για τις 
θάλασσες και καλύπτουν την αντίστοιχη 
περιοχή ή τύπο αλιείας.
Οι προσπάθειες συντονισμού μεταξύ των 
κρατών μελών που ασχολούνται με κοινό 
αλιευτικό αντικείμενο είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.
2β. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη των 
οικείων γνωμοδοτικών συμβουλίων, του 
Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της 
Θάλασσας (ICES) ή/και της 
Επιστημονικής, Τεχνικής και 
Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας 
(ΕΤΟΕΑ) με βάση σχέδιο των μέτρων 
συνοδευόμενο από επεξηγηματικό 
σημείωμα. Αυτού του είδους τα σχέδια 
κοινοποιούνται ταυτόχρονα στην 
Επιτροπή και σε άλλα κράτη μέλη που 
ασχολούνται με το ίδιο αλιευτικό 
αντικείμενο. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια να συμπεριλάβουν στη 
διαβούλευση αυτή, σε αρχικό στάδιο και 
με ανοικτό και διαφανή τρόπο, άλλους 
ενδιαφερόμενους του συγκεκριμένου 
τύπου αλιείας, προκειμένου να 
προσδιορισθούν οι απόψεις και προτάσεις 
όλων των ενδιαφερομένων μερών κατά 
την προετοιμασία των προβλεπόμενων 
μέτρων.
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν συνοπτικές 
παρουσιάσεις του σχεδίου των 
προτεινόμενων μέτρων διατήρησης και 
τις δημοσιοποιούν.
2γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις γνώμες που υποβάλλονται από 
τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια, το 
ICES ή/και την ΕΤΟΕΑ και, στις 
περιπτώσεις που τα τελικώς εγκριθέντα 
μέτρα διαφέρουν από τις γνώμες αυτές, 
παρέχουν λεπτομερείς εξηγήσεις των 
λόγων για τους οποίους διαφέρουν. 
2δ. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη 
επιθυμούν να τροποποιήσουν τα 
εγκριθέντα μέτρα, ισχύουν επίσης οι 
παράγραφοι 2α έως 2γ.
2ε. Η Επιτροπή εγκρίνει κατευθυντήριες 
γραμμές στις οποίες διευκρινίζεται η 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την 
εφαρμογή των παραγράφων 2α έως 2γ, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα 
εγκριθέντα μέτρα έχουν συνοχή, 
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συντονίζονται σε περιφερειακό επίπεδο 
και συνάδουν με τα θεσπισμένα πολυετή 
σχέδια. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές μπορούν επίσης να εντοπίζουν ή 
να θεσπίζουν διοικητικά πλαίσια, όπως οι 
ομάδες εργασίας για την περιφερειακή 
αλιεία, με σκοπό την έμπρακτη οργάνωση 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών, ιδίως με σκοπό την προώθηση και 
τη διευκόλυνση της έγκρισης των μέτρων 
από κάθε κράτος μέλος.
2στ. Κράτη μέλη που ασχολούνται με 
κοινό αλιευτικό αντικείμενο μπορούν να 
συνεργάζονται για την από κοινού 
έγκριση και εφαρμογή μέτρων στο 
πλαίσιο μακροπρόθεσμων σχεδίων 
διαχείρισης που θα εγκριθούν πριν από το 
2014, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 25.
2ζ. Για τους τύπους αλιείας που 
διεξάγονται αποκλειστικά εντός των 
υδάτων που τελούν υπό την κυριαρχία και 
υπάγονται στη δικαιοδοσία ενός και μόνο 
κράτους μέλους, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος συγκροτεί μία ή 
περισσότερες επιτροπές συνδιαχείρισης, 
στις οποίες συμμετέχουν όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και με τις οποίες 
πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις 
σχετικά με τα προς έγκριση μέτρα. Εάν 
το κράτος μέλος σκοπεύει να παρεκκλίνει 
με οποιονδήποτε τρόπο από τις 
γνωμοδοτήσεις που λαμβάνει από την εν 
λόγω επιτροπή, δημοσιεύει αξιολόγηση, η 
οποία περιγράφει λεπτομερώς τους 
λόγους παρέκκλισης από αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 37
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 1687
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποίηση των μέτρων διατήρησης των 
κρατών μελών

Κοινοποίηση των μέτρων διατήρησης των 
κρατών μελών

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 δημοσιεύουν και
κοινοποιούν αυτά τα μέτρα στην Επιτροπή, 
στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
και στα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια.

Or. en

Τροπολογία 38
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 130, 1681, 1692, 1693, 1694, 
1698, 1700, παράγραφοι 3 και 4, εδάφιο 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Αξιολόγηση 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.

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 και, σε κάθε 
περίπτωση, αξιολογεί και υποβάλλει 
έκθεση για τα ζητήματα αυτά 
τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία ή όπως 
τυχόν απαιτείται από το σχετικό πολυετές 
σχέδιο. Η αξιολόγηση βασίζεται στις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις.
Σύμφωνα με την οδηγία 2007/2/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, για 
την εκτέλεση των καθηκόντων της σε 
σχέση με την εφαρμογή της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, πρόσβαση και 
δικαιώματα χρήσης του υλικού που 
καταρτίστηκε και των δεδομένων που 
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χρησιμοποιούνται σε σχέση με τη 
διατύπωση και τη θέσπιση εθνικών 
μέτρων διατήρησης δυνάμει του άρθρου 
19.
Όσον αφορά την πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες, 
εφαρμόζονται η οδηγία 2003/4/ΕΚ και οι 
κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1049/2011 και 
1367/2006.

Or. en

Τροπολογία 39
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR και της Ομάδας 
EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 1687, 1752

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε 
αξιολόγηση που διενεργείται σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο και μεριμνά για τη 
δημόσια πρόσβαση σε αυτές τις 
πληροφορίες δημοσιεύοντάς τις σε 
κατάλληλους ιστότοπους ή παρέχοντας 
απευθείας συνδέσμους σε αυτές. Όσον 
αφορά την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες, εφαρμόζονται οι κανονισμοί 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2011 και 1367/2006.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
α) που επηρεάζεται ή είναι πιθανόν να 
επηρεαστεί από την απόφαση, ή
β) που έχει επαρκές συμφέρον στην 
απόφαση δικαιούται να ζητεί εσωτερική 
επανεξέταση της απόφασης της 
Επιτροπής.
Μια τέτοια αίτηση πρέπει να υποβάλλεται 
εγγράφως και εντός προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τις έξι εβδομάδες μετά την 
πραγματοποίηση της αξιολόγησης. Στην 
αίτηση αναφέρονται οι λόγοι της 



PE500.589v02-00 46/105 AM\921904EL.doc

EL

επανεξέτασης.
2β. Η Επιτροπή εξετάζει κάθε αίτηση 
αυτού του είδους, εκτός εάν είναι σαφές 
ότι είναι αβάσιμη. Η Επιτροπή υποβάλλει 
το αιτιολογικό της σε γραπτή απάντηση 
το συντομότερο δυνατόν, αλλά το 
αργότερο 4 εβδομάδες μετά τη λήψη της 
αίτησης.
2γ. Στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή 
δεν είναι σε θέση, παρά τη δέουσα 
επιμέλεια που επέδειξε, να ενεργήσει 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
ενημερώνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που υπέβαλε την αίτηση, το ταχύτερο 
δυνατό, και το αργότερο εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην εν λόγω 
παράγραφο, σχετικά με τους λόγους για 
τους οποίους παρέλειψε να ενεργήσει 
καθώς και για το πότε προτίθεται να το 
πράξει.
Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή 
αναλαμβάνει δράση εντός διαστήματος 8 
εβδομάδων από τη λήψη της αίτησης.
2δ. Το συμφέρον κάθε μη κυβερνητικής 
οργάνωσης που προάγει την προστασία 
του περιβάλλοντος ή τα οικονομικά ή 
κοινωνικά συμφέροντα των αλιέων και 
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 
στοιχείο δ), θεωρείται επαρκές για τους 
σκοπούς της παραγράφου 2 (νέα) 
στοιχεία α) και β).

Or. en

Τροπολογία 40
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 131, 1705, 1706, 1708, 1709, 
1710, 1711, 1716, 1718, 1720, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προεπιλεγμένα μέτρα διατήρησης τα οποία 
εγκρίνονται στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων

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. 

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 της προθεσμίας που 
προβλέπεται στο πολυετές σχέδιο ή, αν 
αυτό δεν καταστεί εφικτό, εντός έξι
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

2. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
θεωρεί ότι

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

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 σχέδια βάσει 
αξιολόγησης που διεξάγεται σύμφωνα με 
το άρθρο 19, ή

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 θ),
κοινοποιεί στο κράτος μέλος τη 
γνωμοδότησή της όσον αφορά τα μέτρα, 
παρέχοντας εξηγήσεις σχετικά με τους 
λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι τα 
μέτρα είναι ασύμβατα με το πολυετές 
σχέδιο, δεν πληρούν τους σκοπούς και 
τους ποσοτικοποιημένους στόχους ή 
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ενεργοποιούν τις προφυλάξεις που έχουν 
θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 11 
παράγραφος θ).
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 του ώστε να 
καταστούν συμβατά με το πολυετές 
σχέδιο και να πληρούν τους σκοπούς του.
2β. Στην περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος δεν τροποποιήσει τα μέτρα του 
δυνάμει της παραγράφου 2α, ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από το πολυετές σχέδιο. 

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.

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.

3α. Πριν από την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 55, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη 
των οικείων γνωμοδοτικών συμβουλίων, 
του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης 
της Θάλασσας (ICES) ή/και της 
Επιστημονικής, Τεχνικής και 
Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας 
(ΕΤΟΕΑ) με βάση σχέδιο των μέτρων 
συνοδευόμενο από επεξηγηματικό 
σημείωμα.

Or. en

Τροπολογία 41
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
1627, 1628, 1642, 1735, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1753, 1759, παράγραφοι 1 και 
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τεχνικά μέτρα 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 ύδατα τους
για τα οποία τους έχουν κατανεμηθεί 
αλιευτικές δυνατότητες. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω τεχνικά 
μέτρα:

1. Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται, στο 
πλαίσιο τεχνικών μέτρων που έχει 
θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 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 της Ένωσης για τα 
οποία τους έχουν κατανεμηθεί αλιευτικές 
δυνατότητες. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι τα εν λόγω τεχνικά μέτρα:

α) είναι συμβατά με τους στόχους που 
ορίζονται στα άρθρα 2 και 3,

α) είναι συμβατά με τους στόχους που 
ορίζονται στα άρθρα 2 και 3,

β) είναι συμβατά με τους στόχους που 
ορίζονται σε μέτρα που εγκρίνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 14,

β) είναι συμβατά με τους στόχους που 
ορίζονται σε μέτρα που εγκρίνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 14,

γ) ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στους 
στόχους που ορίζονται στα μέτρα που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14, και

γ) ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στους 
στόχους που ορίζονται στα μέτρα που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14, και

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

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

1α. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους για να εξασφαλισθεί η έγκριση 
συμβατών μέτρων που θα πληρούν τους 
στόχους που ορίσθηκαν στα πλαίσια 
τεχνικών μέτρων και συντονίζουν τα 
μέτρα αυτά μεταξύ τους. Για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν, όπου 
είναι εφικτό και σκόπιμο, τις υφιστάμενες 
περιφερειακές δομές και τους 
υφιστάμενους περιφερειακούς 
μηχανισμούς θεσμικής συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προβλέπονται στα πλαίσια των 
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περιφερειακών συμβάσεων για τις 
θάλασσες που καλύπτουν την αντίστοιχη 
περιοχή ή τύπο αλιείας.
1β. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη των 
οικείων γνωμοδοτικών συμβουλίων και 
του ICES ή/και της ΕΤΟΕΑ με βάση 
σχέδιο των μέτρων συνοδευόμενο από 
επεξηγηματικό σημείωμα. Αυτού του 
είδους τα σχέδια κοινοποιούνται 
ταυτόχρονα στην Επιτροπή και σε άλλα 
κράτη μέλη που ασχολούνται με κοινό 
αλιευτικό αντικείμενο. Τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να 
συμπεριλάβουν στη διαβούλευση αυτή, σε 
αρχικό στάδιο και με ανοικτό και 
διαφανή τρόπο, άλλους ενδιαφερόμενους 
του συγκεκριμένου τύπου αλιείας, 
προκειμένου να προσδιορισθούν οι 
απόψεις και προτάσεις όλων των 
ενδιαφερομένων μερών κατά την 
προετοιμασία των προβλεπόμενων 
μέτρων.
1γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις γνώμες που υποβάλλονται από 
τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια, το 
ICES ή/και την ΕΤΟΕΑ και, στις 
περιπτώσεις που τα τελικώς εγκριθέντα 
μέτρα διαφέρουν από τις γνώμες αυτές, 
παρέχουν λεπτομερείς εξηγήσεις των 
λόγων για τους οποίους διαφέρουν.
1δ. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη 
επιθυμούν να τροποποιήσουν τα 
εγκριθέντα μέτρα, ισχύουν επίσης οι 
παράγραφοι 1α έως 1γ.
1ε. Η Επιτροπή εγκρίνει κατευθυντήριες 
γραμμές στις οποίες παραθέτει τις 
λεπτομέρειες της διαδικασίας που θα 
ακολουθηθεί για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1α έως 1γ, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι τα εγκριθέντα μέτρα 
έχουν συνοχή, συντονίζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο και είναι σύμφωνα 
με το θεσπισμένο πλαίσιο τεχνικών 
μέτρων. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές μπορούν επίσης να εντοπίζουν ή 
να θεσπίζουν διοικητικά πλαίσια, όπως οι 
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ομάδες εργασίας για την περιφερειακή 
αλιεία, με σκοπό την έμπρακτη οργάνωση 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών, ιδίως με σκοπό την προώθηση και 
τη διευκόλυνση της έγκρισης των μέτρων 
από κάθε κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 42
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 139, 1759, εδάφιο 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποίηση των τεχνικών μέτρων των 
κρατών μελών

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. 

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

Or. en

Τροπολογία 43
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 140, 1755, 1756, 1758, 1759 
παράγραφοι 3 και 4, εδάφιο 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση Αξιολόγηση

Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή να 1. Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή να 
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αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των τεχνικών μέτρων 
που εγκρίνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του 
άρθρου 21.

αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των τεχνικών μέτρων 
που εγκρίνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του 
άρθρου 21 και, σε κάθε περίπτωση, 
αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση εν 
προκειμένω τουλάχιστον μία φορά ανά 
τριετία ή όπως τυχόν απαιτείται από το 
σχετικό πλαίσιο τεχνικών μέτρων.

1α. Σύμφωνα με την οδηγία 2007/2/ΕΚ, 
τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, 
για την εκτέλεση των καθηκόντων της σε 
σχέση με την εφαρμογή της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, πρόσβαση και 
δικαιώματα χρήσης του υλικού που 
καταρτίστηκε και των δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με τη 
διατύπωση και τη θέσπιση εθνικών 
μέτρων διατήρησης δυνάμει του άρθρου 
19.
Όσον αφορά την πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες, 
εφαρμόζονται η οδηγία 2003/4/ΕΚ και οι 
κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1049/2011 και 
1367/2006.

Or. en

Τροπολογία 44
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR και της Ομάδας 
EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 1687, 1752

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε 
αξιολόγηση που διενεργείται σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο και μεριμνά για τη 
δημόσια πρόσβαση σε αυτές τις 
πληροφορίες δημοσιεύοντάς τις σε 
κατάλληλους ιστότοπους ή παρέχοντας 
απευθείας συνδέσμους σε αυτές. Όσον 
αφορά την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές 
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πληροφορίες, εφαρμόζονται οι κανονισμοί 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2011 και 1367/2006.
1γ. 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
Μια τέτοια αίτηση πρέπει να υποβάλλεται 
εγγράφως και εντός προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τις έξι εβδομάδες μετά την 
πραγματοποίηση της αξιολόγησης. Στην 
αίτηση αναφέρονται οι λόγοι της 
επανεξέτασης.
1δ. Η Επιτροπή εξετάζει κάθε αίτηση 
αυτού του είδους, εκτός εάν είναι σαφές 
ότι είναι αβάσιμη. Η Επιτροπή υποβάλλει 
το αιτιολογικό της σε γραπτή απάντηση 
το συντομότερο δυνατόν, αλλά το 
αργότερο 4 εβδομάδες μετά τη λήψη της 
αίτησης.
1ε. Στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή 
δεν είναι σε θέση, παρά τη δέουσα 
επιμέλεια που επέδειξε, να ενεργήσει 
σύμφωνα με την παράγραφο, ενημερώνει 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
υπέβαλε την αίτηση, το ταχύτερο δυνατό, 
και το αργότερο εντός της προθεσμίας 
που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, 
σχετικά με τους λόγους για τους οποίους 
παρέλειψε να ενεργήσει καθώς και για το 
πότε προτίθεται να το πράξει.
Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή 
αναλαμβάνει δράση εντός διαστήματος 8 
εβδομάδων από τη λήψη της αίτησης.
1στ. Το συμφέρον κάθε μη κυβερνητικής 
οργάνωσης που προάγει την προστασία 
του περιβάλλοντος ή τα οικονομικά ή 
κοινωνικά συμφέροντα των αλιέων και 
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 
στοιχείο δ), θεωρείται επαρκές για τους 
σκοπούς της παραγράφου 2 (νέα) 
στοιχεία α) και β).

Or. en
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Τροπολογία 45
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 141, 1764, 1767, 1769, 1772, 
1774, 1775, 1776, 1777

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προεπιλεγμένα μέτρα που εγκρίνονται στο 
πλαίσιο τεχνικών μέτρων

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. 

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, σε περίπτωση που 
αυτό δεν είναι εφικτό, εντός έξι 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 
κρίνονται βάσει αξιολόγησης που 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 23 ως:

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

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

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,
κοινοποιεί στο κράτος μέλος τη 
γνωμοδότησή της όσον αφορά τα μέτρα, 
παρέχοντας εξηγήσεις σχετικά με τους 
λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι τα 
μέτρα είναι ασύμβατα ή δεν πληρούν τους 
σκοπούς που καθορίζονται στο πλαίσιο 
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τεχνικών μέτρων.
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 του ώστε να 
καταστούν συμβατά με το πλαίσιο 
τεχνικών μέτρων και να πληρούν τους 
σκοπούς του.
2b. Στην περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος δεν τροποποιήσει τα μέτρα του 
δυνάμει της παραγράφου 2α, ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα τεχνικά μέτρα 
που καλύπτονται από το 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.

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.

4α. Πριν από την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 55, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη 
των οικείων γνωμοδοτικών συμβουλίων, 
του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης 
της Θάλασσας (ICES) και της 
Επιστημονικής, Τεχνικής και 
Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας 
(ΕΤΟΕΑ) με βάση σχέδιο των μέτρων 
συνοδευόμενο από επεξηγηματικό 
σημείωμα.

Or. en

Τροπολογία 46
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 1790, 1791
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Πρόταση κανονισμού
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 την 
επίτευξη στόχων που αφορούν άλλους 
έμβιους υδρόβιους πόρους και 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 ή ειδικά για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει 
εντοπισθεί από το εν λόγω κράτος μέλος.
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 47
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας Verts/ALE και της Ομάδας ECR 
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 142, 143, 144, 1803, 1807, 1816, 
1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1832, 1833, 1834, 
1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1839, 1867, 1866

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θέσπιση συστημάτων μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων

Θέσπιση συστημάτων αλιευτικών 
παραχωρήσεων

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 2015
για όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω που αλιεύουν αποθέματα 
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για τα οποία έχουν κατανεμηθεί 
αλιευτικές δυνατότητες από την Ένωση 
σύμφωνα με το άρθρο 16. Τα κράτη μέλη 
παρακρατούν επαρκή κατανομή για 
σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων.

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.

2. Η θέσπιση του εθνικού συστήματος 
αλιευτικών παραχωρήσεων και η 
εφαρμογή του συστήματος αυτού στο 
επίπεδο μεμονωμένων τύπων αλιείας 
πραγματοποιείται μέσω ανοικτής, 
συμμετοχικής και διαφανούς 
διαδικασίας. 

Or. en

Τροπολογία 48
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας Verts/ALE και της Ομάδας ECR 
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 146, 147, 150, 151, 152, 155, 
164, 1858, 1860, 1863, 1865, 1871, 1877, 1876, 1879, 1882, 1941, 1883, 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1884, 1889, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1937, 1940, 1942, 
1943, 1944, 1945, 2018, 2023

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων

Κατανομή αλιευτικών παραχωρήσεων

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 καθορισμένου τμήματος
των ατομικών αλιευτικών δυνατοτήτων 
που κατανέμονται στο κράτος μέλος.

2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση διαφανή κριτήρια, για κάθε 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 

2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση δίκαια και διαφανή κοινωνικά
και περιβαλλοντικά κριτήρια, για κάθε 
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οποία κατανέμονται αλιευτικές 
δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με 
βάση συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.

απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων σε 
ενωσιακά ύδατα για τα οποία 
κατανέμονται αλιευτικές δυνατότητες 
δυνάμει του άρθρου 16.

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 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. 

4. Κατανομή 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 αυτών μπορεί να 
γίνει για συλλογική διαχείριση από νομικά 
ή φυσικά πρόσωπα ή αναγνωρισμένες 
οργανώσεις παραγωγών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την 
επιλεξιμότητα λήψης αλιευτικών 
παραχωρήσεων με βάση διαφανή και 
αντικειμενικά κριτήρια.

4α. Κατά την κατανομή αλιευτικών 
παραχωρήσεων, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, 
όπως είναι οι επιπτώσεις της αλιείας στο 
περιβάλλον, το ιστορικό συμμόρφωσης 
και η συμβολή στην τοπική οικονομία. 
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και 
άλλα κριτήρια, όπως τα ιστορικά επίπεδα 
αλιευμάτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να παρέχουν κίνητρα σε αλιευτικά 
σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά 
αλιευτικά εργαλεία, τα οποία εξαλείφουν 
τα ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα, ή που χρησιμοποιούν 
αλιευτικές τεχνικές με μειωμένες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μεταξύ 
άλλων μειωμένη κατανάλωση ενέργειας ή 
ζημία στον οικότοπο, στο πλαίσιο των 
αλιευτικών δυνατοτήτων που 
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κατανέμονται σε αυτά.
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 χορηγούν αλιευτικές 
παραχωρήσεις για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα 12 έτη.

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 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.

6α. Μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις μπορούν να εισαχθούν από 
τα κράτη μέλη σε οικειοθελή βάση. Όταν 
τα κράτη μέλη εισάγουν τέτοια 
συστήματα, περιορίζουν τη διάρκεια 
ισχύος τους. Τα συστήματα αυτά δεν 
εφαρμόζονται σε καμία περίπτωση εκτός 
των υδάτων της Ένωσης.

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 αλιευτικές παραχωρήσεις 
που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε 
αλιευτικό σκάφος για περίοδο τριών 
διαδοχικών ετών.

7α. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη 
μέθοδο κατανομής που επιλέγουν.

Or. en
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Τροπολογία 49
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας Verts/ALE και της Ομάδας ECR 
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 159, 160, 161, 1915, 1916, 1917, 
1918, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 
1935, 1936, 1938, 1939, 1947, 1948

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατανομή ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων

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.

1. Τα κράτη μέλη κατανέμουν ατομικές 
αλιευτικές δυνατότητες σε κατόχους 
αλιευτικών παραχωρήσεων, κατά το άρθρο 
28, με βάση τις αλιευτικές δυνατότητες 
που κατανέμονται στα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν 
τη διάρκεια της περιόδου ανάθεσης των 
αλιευτικών δυνατοτήτων καθώς και τη 
συχνότητα των αναθέσεων.

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, 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. 

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 

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 αλιευτικών παραχωρήσεων όπως 
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παραχωρήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
28 παράγραφος 4.

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.

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.

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 50
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας Verts/ALE και της Ομάδας ECR 
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 163, 1956, 1957, 1958, 1959, 
1961, 1962, 1963

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μητρώο μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων και ατομικών αλιευτικών 

δυνατοτήτων

Μητρώο αλιευτικών παραχωρήσεων

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, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων. Το μητρώο 
δημοσιοποιείται και ενσωματώνεται στο 
ενωσιακό μητρώο αλιευτικών σκαφών.
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Or. en

Τροπολογία 51
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας Verts/ALE και της Ομάδας ECR 
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 
1969, 1970, 1972, 1978

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταβίβαση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων

διαγράφεται

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 52
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας Verts/ALE και της Ομάδας ECR 
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2004

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρηματοδοτική μίσθωση επιμέρους διαγράφεται
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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. en

Τροπολογία 53
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας Verts/ALE και της Ομάδας ECR 
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2015, 2016, 2017

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων που 
δεν υπόκεινται σε σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 

παραχωρήσεων

Κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων που 
δεν υπόκεινται σε σύστημα αλιευτικών 

παραχωρήσεων

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

1. Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει πώς 
μπορούν να κατανέμονται οι αλιευτικές 
δυνατότητες που του έχουν κατανεμηθεί 
δυνάμει του άρθρου 16, και οι οποίες δεν 
υπόκεινται σε σύστημα αλιευτικών 
παραχωρήσεων, σε σκάφη που φέρουν τη 
σημαία του σύμφωνα με το άρθρο 28 
παράγραφος 4α (νέα). Το κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τη 
μέθοδο κατανομής.

Or. en

Τροπολογία 54
εξ ονόματος της Ομάδας S&D και της Ομάδας Verts/ALE
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 177, 1797, 2020, 2024
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33a
Ειδικοί μεταβατικοί κανόνες για τη 

Μεσόγειο· Θέσπιση συστήματος μονάδων 
εδαφικής διαχείρισης

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
σύστημα μονάδων εδαφικής διαχείρισης 
(ΜΕΔ). Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα 
κράτη μέλη οριοθετούν τις περιοχές εντός 
των χωρικών τους υδάτων, στις οποίες 
αναπτύσσουν δραστηριότητες τα 
αλιευτικά τους σκάφη, και καθορίζουν 
ποια σκάφη έχουν δικαίωμα να 
αναπτύσσουν δραστηριότητα εντός 
καθεμιάς από αυτές τις περιοχές. Κατά 
την οριοθέτηση των τύπων αλιείας τους, 
τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τόσο τη 
χωρική διάσταση του τύπου αλιείας στο 
σύνολό του, όσο και την τοποθεσία όλων 
των περιοχών προστατευμένης αλιείας, 
και έχουν ως στόχο τη διατήρηση των 
οφελών των επιδράσεων από περιοχές 
προστατευμένης αλιείας για επιλέξιμους 
κατόχους.
2. Τα κράτη μέλη που θεσπίζουν 
συστήματα ΜΕΔ ενημερώνουν την 
Επιτροπή.
3. Ένα μη μεταβιβάσιμο μερίδιο της 
ΜΕΔ, που εκφράζεται ως χωρικά 
οριοθετημένα δικαιώματα χρήστη, 
ατομικά όρια αλιευμάτων ή ατομικά όρια 
προσπάθειας ή οποιοσδήποτε 
συνδυασμός αυτών, θα παραχωρείται σε 
κάθε επιλέξιμο κάτοχο ΜΕΔ, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας και άλλα 
κριτήρια που ορίζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 27, 28 και 28α·
4. Τα κράτη μέλη με παράκτια ύδατα στη 
Μεσόγειο Θάλασσα θεσπίζουν ΜΕΔ για 
την αλιεία τους στη Μεσόγειο το 
αργότερο έως το 2015. 
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5. Η θέσπιση και η εφαρμογή των ΜΕΔ 
λαμβάνει χρηματοοικονομική στήριξη 
από την Ένωση. Η Ένωση λαμβάνει 
επίσης μέτρα για να μειώσει τις πιθανές 
αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές 
συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν 
από τις ΜΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 55
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 178, 179, 2026, 2028, 2030, 
2031, 2039, 2040, 2042, 2045, 2056, 2057

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναπροσαρμογή της αλιευτικής 
ικανότητας

Αναπροσαρμογή της αλιευτικής 
ικανότητας

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή 
μέτρα αναπροσαρμογής της αλιευτικής 
ικανότητας για τους στόλους τους 
προκειμένου να επιτύχουν 
αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ της εν 
λόγω αλιευτικής ικανότητας και των 
αλιευτικών δυνατοτήτων τους.

1. Τα κράτη μέλη, όταν και εάν κριθεί 
αναγκαίο, θέτουν σε εφαρμογή μέτρα 
αναπροσαρμογής της αλιευτικής 
ικανότητας για τους εθνικούς στόλους τους 
με στόχο την επίτευξη σταθερής και 
διαρκούς ισορροπίας μεταξύ της 
αλιευτικής ικανότητάς τους και των 
αλιευτικών δυνατοτήτων τους σύμφωνα με 
τους γενικούς στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.

1α. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
που διευκρινίζεται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε ετήσιες 
αξιολογήσεις ικανότητας και διαβιβάζουν 
τα αποτελέσματα στην Επιτροπή έως την 
30ή Μαΐου κάθε έτους. Οι αξιολογήσεις 
ικανότητας περιλαμβάνουν ανάλυση της
συνολικής αλιευτικής ικανότητας του 
στόλου ανά τύπο αλιείας και τμήμα του 
στόλου την περίοδο της αξιολόγησης, 
καθώς και των επιδράσεών της στα 
αποθέματα και στο ευρύτερο θαλάσσιο 
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οικοσύστημα. Περιλαμβάνουν επίσης 
ανάλυση της μακροπρόθεσμης 
κερδοφορίας του στόλου. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μια κοινή προσέγγιση για 
τις εν λόγω αξιολογήσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη, οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
της Επιτροπής για τη βελτίωση της 
ανάλυσης της ισορροπίας μεταξύ 
αλιευτικής ικανότητας του στόλου και 
αλιευτικών δυνατοτήτων και λαμβάνουν 
επίσης υπόψη την κερδοφορία του 
στόλου. Οι αξιολογήσεις καθίστανται 
διαθέσιμες στο κοινό.
1β. Εάν οι αξιολογήσεις δείξουν ότι 
υπάρχει ανακολουθία μεταξύ της 
αλιευτικής ικανότητας και των 
αλιευτικών δυνατοτήτων τους, τα κράτη 
μέλη εγκρίνουν εντός διαστήματος ενός 
έτους λεπτομερές πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένου δεσμευτικού 
χρονοδιαγράμματος, για οποιαδήποτε 
απαιτούμενη αναπροσαρμογή της 
αλιευτικής ικανότητας των στόλων τους 
ως προς τον αριθμό και τα 
χαρακτηριστικά των σκαφών τους με 
στόχο την επίτευξη σταθερής και 
διαρκούς ισορροπίας μεταξύ της 
αλιευτικής ικανότητας και των 
αλιευτικών δυνατοτήτων τους.  Τα κράτη 
μέλη διαβιβάζουν το εν λόγω πρόγραμμα 
στην Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα κράτη μέλη.
1γ. Εάν δεν παρασχεθεί τέτοιου είδους 
αξιολόγηση ή ζητηθεί από ένα κράτος 
μέλος να καταρτίσει πρόγραμμα για τη 
μείωση της αλιευτικής ικανότητας αλλά 
δεν το πράξει ή το κράτος μέλος δεν 
εφαρμόσει το πρόγραμμα, αυτό θα έχει 
ως αποτέλεσμα τη διακοπή της 
χορήγησης της οικονομικής βοήθειας από 
την Ένωση στο εν λόγω κράτος μέλος 
βάσει της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
Ως έσχατη λύση και μόνον εάν κάποια 
από τις εν λόγω ενέργειες καθυστερήσει 2 
ή περισσότερα έτη, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει τις αλιευτικές δυνατότητες 
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των οικείων τμημάτων του στόλου. 
2. Δεν επιτρέπεται αποχώρηση από το 
στόλο με την υποστήριξη δημόσιας 
ενίσχυσης χορηγούμενης στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 εκτός 
εάν προηγείται η απόσυρση της αλιευτικής 
άδειας και των αδειών αλίευσης.

2. Δεν επιτρέπεται αποχώρηση από το 
στόλο με την υποστήριξη δημόσιας 
ενίσχυσης χορηγούμενης στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 εκτός 
εάν προηγείται η απόσυρση της αλιευτικής 
άδειας και των αδειών αλίευσης.

3. Η αλιευτική ικανότητα που αντιστοιχεί 
στα αποσυρόμενα αλιευτικά σκάφη με 
δημόσια ενίσχυση δεν αναπληρώνεται.

3. Η αλιευτική ικανότητα που αντιστοιχεί 
στα αποσυρόμενα αλιευτικά σκάφη με 
δημόσια ενίσχυση δεν αναπληρώνεται.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι από 
την 1η Ιανουαρίου 2013, η αλιευτική 
ικανότητα των στόλων τους δεν υπερβαίνει 
σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τα 
ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας που 
ορίζονται δυνάμει του άρθρου 35.1

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι από 
την 1η Ιανουαρίου 2013, η αλιευτική 
ικανότητα των στόλων τους δεν υπερβαίνει 
σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τα 
ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας που 
ορίζονται δυνάμει του άρθρου 35.1

Or. en

Τροπολογία 56
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2066, 2067

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34α
Σύστημα εισόδου/εξόδου

Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τις 
εισόδους στον στόλο τους και τις εξόδους 
από αυτόν με τέτοιον τρόπο ώστε η 
είσοδος νέας αλιευτικής ικανότητας στον 
στόλο που γίνεται άνευ δημόσιας 
ενίσχυσης να αντισταθμίζεται από 
προηγούμενη απόσυρση άνευ δημόσιας 
ενίσχυσης τουλάχιστον ίσης αλιευτικής 
ικανότητας.

Or. en
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Τροπολογία 57
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2025, 2062, 2063

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας Διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας

1. Ο στόλος κάθε κράτους μέλους 
υπόκειται σε ανώτατα όρια αλιευτικής 
ικανότητας όπως ορίζεται στο παράρτημα 
ΙΙ.

1. Ο στόλος κάθε κράτους μέλους 
υπόκειται αυστηρώς σε ανώτατα όρια 
αλιευτικής ικανότητας όπως ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν 
από την Επιτροπή να εξαιρέσει αλιευτικά 
σκάφη που υπόκεινται σε σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων που θεσπίζεται δυνάμει 
του άρθρου 27 από τα ανώτατα όρια 
αλιευτικής ικανότητας τα οποία 
θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. 
Σε αυτήν την περίπτωση, τα ανώτατα 
όρια αλιευτικής ικανότητας 
υπολογίζονται εκ νέου λαμβάνοντας 
υπόψη τα αλιευτικά σκάφη τα οποία δεν 
υπόκεινται σε σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τον 
επανυπολογισμό ανώτατων ορίων 
αλιευτικής ικανότητας όπως αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2.

2. Έως τις 30 Δεκεμβρίου του έτους που 
ακολουθεί την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του 
παρόντος κανονισμού και του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2930/1986 του Συμβουλίου 
με σκοπό τον καθορισμό της ικανότητας 
σε σχέση με οποιαδήποτε μετρήσιμη 
παράμετρο του σκάφους που μπορεί να 
επηρεάσει την ικανότητα αλίευσής του.
Κατά τον νέο αυτό καθορισμό 
λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και 
οικονομικά κριτήρια καθώς και οι 
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προσπάθειες ελέγχου που καταβάλλουν τα 
κράτη μέλη. Στην εν λόγω πρόταση η 
αλιευτική ικανότητα του στόλου κάθε 
κράτους μέλους αναλύεται ανά τμήματα 
του στόλου, συμπεριλαμβανομένης  
ειδικής ανάλυσης για τα σκάφη που 
δραστηριοποιούνται στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και τα σκάφη που 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εκτός 
των κοινοτικών υδάτων.

Or. en

Τροπολογία 58
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 187, 189, 2082, 2083, 2085, 
2089, 2091, 2092, 2093

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μητρώα αλιευτικών σκαφών Μητρώα αλιευτικών σκαφών

1. Τα κράτη μέλη καταγράφουν τα 
στοιχεία για τα χαρακτηριστικά και τη 
δραστηριότητα των ενωσιακών αλιευτικών 
σκαφών που φέρουν τη σημαία τους τα 
οποία είναι απαραίτητα για τη διαχείριση 
μέτρων που θεσπίζονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

1. Τα κράτη μέλη καταγράφουν τα 
στοιχεία για την ιδιοκτησία, τα 
χαρακτηριστικά των σκαφών και των 
εργαλείων και τη δραστηριότητα των 
ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που 
φέρουν τη σημαία τους τα οποία είναι 
απαραίτητα για τη διαχείριση μέτρων που 
θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού και δημοσιεύουν τις 
πληροφορίες αυτές προστατεύοντας 
παράλληλα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της
Επιτροπής τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην
Επιτροπή τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει ενωσιακό μητρώο 
αλιευτικών σκαφών που περιέχει τις 
πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει δυνάμει 
της παραγράφου 2.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει ενωσιακό μητρώο 
αλιευτικών σκαφών που περιέχει τις 
πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει δυνάμει 
της παραγράφου 2.
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4. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο 
ενωσιακό μητρώο αλιευτικών σκαφών 
τίθεται στη διάθεση όλων των κρατών 
μελών. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 55 σχετικά με τον 
ορισμό των πληροφοριών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

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

5. Η Επιτροπή θεσπίζει τεχνικές 
λειτουργικές απαιτήσεις για τις ρυθμίσεις 
διαβίβασης των πληροφοριών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56.

5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις οι οποίες προβλέπουν τεχνικές 
λειτουργικές απαιτήσεις για τις ρυθμίσεις 
διαβίβασης των πληροφοριών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 56.

Or. en

Τροπολογία 59
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 
2103, 2104, 2105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η διατήρηση, η διαχείριση και η 
βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων πρέπει να βασίζονται 
στις βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
συλλέγουν βιολογικά, τεχνικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά 
δεδομένα απαραίτητα για την 
οικοσυστημική διαχείριση της αλιείας, τα 
οποία διαχειρίζονται και θέτουν στη 
διάθεση των τελικών χρηστών 
επιστημονικών δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων και οργάνων που 
ορίζονται από την Επιτροπή. Τα δεδομένα 
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αυτά συμβάλλουν ιδίως στην αξιολόγηση:

Or. en

Τροπολογία 60
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2129, 2130, 2131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον εθνικό 
συντονισμό της συλλογής και διαχείρισης 
επιστημονικών δεδομένων για τη 
διαχείριση της αλιείας. Για τον σκοπό 
αυτό, ορίζουν εθνικό ανταποκριτή και 
οργανώνουν ετήσια εθνική συνεδρίαση 
συντονισμού. Η Επιτροπή ενημερώνεται
για τις εθνικές προσπάθειες συντονισμού 
και προσκαλείται στις συνεδριάσεις 
συντονισμού. 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον εθνικό 
συντονισμό της συλλογής και διαχείρισης 
επιστημονικών –μεταξύ άλλων και 
κοινωνικοοικονομικών– δεδομένων για τη 
διαχείριση της αλιείας. Για τον σκοπό 
αυτό, ορίζουν εθνικό ανταποκριτή και 
οργανώνουν ετήσια εθνική συνεδρίαση 
συντονισμού. Η Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνονται
για τις εθνικές προσπάθειες συντονισμού 
και προσκαλούνται στις συνεδριάσεις 
συντονισμού.

Or. en

Τροπολογία 61
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2134, 2136, 2137, 2138, 2139

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη συντονίζουν τις 
δραστηριότητες συλλογής δεδομένων με 
άλλα κράτη μέλη στην ίδια περιοχή και 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
προκειμένου να συντονίσουν τις δράσεις 

4. Τα κράτη μέλη συντονίζουν, σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, τις 
δραστηριότητες συλλογής δεδομένων με 
άλλα κράτη μέλη στην ίδια περιοχή και 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
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τους με τρίτες χώρες που ασκούν 
κυριαρχία και αρμοδιότητα σε ύδατα της 
ίδιας περιοχής. 

προκειμένου να συντονίσουν τις δράσεις 
τους με τρίτες χώρες που ασκούν 
κυριαρχία και δικαιοδοσία σε ύδατα της 
ίδιας περιοχής.

Or. en

Τροπολογία 62
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2147, 2149, 2163

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαβούλευση με επιστημονικούς φορείς
37α. Η Επιτροπή συμβουλεύεται τους 
κατάλληλους επιστημονικούς φορείς ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα για ζητήματα 
σχετικά με τη διατήρηση και τη 
διαχείριση των αλιευτικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, 
οικονομικών, περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και τεχνικών παραμέτρων 
και λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της 
ορθής διαχείρισης των δημοσίων πόρων, 
με στόχο την αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης των εργασιών από 
διαφορετικούς επιστημονικούς φορείς.

Or. en

Τροπολογία 63
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2150, 2151, 2152, 2153, 2156, 
2157, 2158
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ερευνητικά προγράμματα Ερευνητικά προγράμματα
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικά 
προγράμματα συλλογής επιστημονικών 
δεδομένων αλιείας, καθώς και 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. 
Συντονίζουν τις δραστηριότητες συλλογής 
δεδομένων, έρευνας και καινοτομίας στον 
τομέα της αλιείας με άλλα κράτη μέλη και 
με τα ενωσιακά πλαίσια έρευνας και 
καινοτομίας. 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικά 
προγράμματα συλλογής επιστημονικών 
δεδομένων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
καθώς και προγράμματα έρευνας και 
καινοτομίας. Συντονίζουν, σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, τις 
δραστηριότητες συλλογής δεδομένων, 
έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της 
αλιείας με άλλα κράτη μέλη και εντός των 
ενωσιακών πλαισίων έρευνας και 
καινοτομίας, με τη συμμετοχή, κατά 
περίπτωση, των οικείων γνωμοδοτικών 
συμβουλίων.

Or. en

Τροπολογία 64
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 2160

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
διαθεσιμότητα των οικείων αρμοδιοτήτων 
και ανθρώπινων πόρων που συμμετέχουν 
στη επιστημονική γνωμοδοτική διαδικασία.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
διαθεσιμότητα των οικείων αρμοδιοτήτων 
και ανθρώπινων πόρων που συμμετέχουν 
στην επιστημονική γνωμοδοτική 
διαδικασία με τη συμμετοχή των οικείων 
επιστημονικών ενδιαφερόμενων μερών.

Or. en

Τροπολογία 65
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
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Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 193, 194, 2165, 2166, 2167, 
2168, 2169, 2170, 2181, 2182, 2184, 2189, 2192, 2198, 2200

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προκειμένου να διασφαλίσει τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση και διαχείριση 
των έμβιων υδάτινων πόρων, η Ένωση 
προωθεί την αποτελεσματική εφαρμογή 
των διεθνών πράξεων και κανονισμών 
που αφορούν την αλιεία, υποστηρίζει και
συμμετέχει στις δραστηριότητες διεθνών 
αλιευτικών οργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένων και περιφερειακών 
οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας 
(ΠΟΔΑ) με βάση τις διεθνείς δεσμεύσεις,
υποχρεώσεις και τους στόχους πολιτικής 
και σύμφωνα με τους στόχους που 
ορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του 
παρόντος κανονισμού καθώς και άλλων 
πολιτικών της ΕΕ.

2. Οι θέσεις της Ένωσης σε διεθνείς 
αλιευτικούς οργανισμούς και σε ΠΟΔΑ 
βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
διατήρηση ή η αποκατάσταση των 
αλιευτικών πόρων σε επίπεδα ανώτερα 
εκείνων που είναι ικανά να εξασφαλίσουν 
τη δυνατότητα παραγωγής της μέγιστης 
βιώσιμης απόδοσης.

2. Συγκεκριμένα, η Ένωση:

α) στηρίζει ενεργά, προωθεί και 
συμβάλλει στην ανάπτυξη των βέλτιστων 
διαθέσιμων επιστημονικών γνώσεων, ενώ 
συμμορφώνεται επίσης με το δίκαιο της 
Ένωσης· προωθεί μέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι αλιευτικοί πόροι 
διατηρούνται σύμφωνα με τους στόχους 
του άρθρου 2, και ιδίως με τις 
παραγράφους 2 και 4β αυτού. Προωθεί 
περαιτέρω την καθιέρωση και ενίσχυση 
επιτροπών συμμόρφωσης των ΠΟΔΑ, 
περιοδικών ανεξάρτητων αξιολογήσεων 
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των επιδόσεων και κατάλληλων 
διορθωτικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
αποτρεπτικών και αποτελεσματικών 
κυρώσεων που πρέπει να επιβάλλονται 
κατά τρόπο διαφανή και αμερόληπτο·
β) βελτιώνει την πολιτική συνοχή των 
πρωτοβουλιών της Ένωσης, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις περιβαλλοντικές, 
αναπτυξιακές και εμπορικές 
δραστηριότητες·
γ) προωθεί και στηρίζει σε όλα τα διεθνή 
πλαίσια τις δράσεις που είναι αναγκαίες 
για την εξάλειψη της παράνομης, 
λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας. Για 
τον σκοπό αυτό, διασφαλίζει ότι κανένα 
προϊόν που προέρχεται από ΠΛΑ αλιεία 
δεν έχει πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ,  
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε 
αειφόρες αλιευτικές δραστηριότητες που 
είναι οικονομικά βιώσιμες και προωθούν 
την απασχόληση εντός της Ένωσης·
δ) ενθαρρύνει και συμμετέχει ενεργά στις 
κοινές διεθνείς προσπάθειες για την 
καταπολέμηση της πειρατείας με σκοπό 
την εγγύηση της ασφάλειας της 
ανθρώπινης ζωής και την αποφυγή της 
διατάραξης των θαλάσσιων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων·
ε) προωθεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή των διεθνών πράξεων και 
κανονισμών για την αλιεία·
στ) διασφαλίζει ότι οι αλιευτικές 
δραστηριότητες εκτός των ενωσιακών 
υδάτων βασίζονται στις ίδιες αρχές και 
πρότυπα που τηρούνται εντός των 
ενωσιακών υδάτων προωθώντας 
παράλληλα την εφαρμογή από τις ΠΟΔΑ 
των ιδίων αρχών και προτύπων που 
εφαρμόζονται στα ενωσιακά ύδατα.

3. Η Ένωση συμβάλλει ενεργά και 
παρέχει υποστήριξη στην ανάπτυξη 
επιστημονικών γνώσεων και 
γνωμοδοτήσεων στις ΠΟΔΑ και σε 
διεθνείς οργανισμούς.
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Or. en

Τροπολογία 66
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 195, 2186, 2187, 2188, 2190

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Ένωση προάγει τους δεσμούς 
συνεργασίας μεταξύ των ΠΟΔΑ με στόχο 
την ευθυγράμμιση, εναρμόνιση, και 
διεύρυνση του πλαισίου πολυμερούς 
δράσης και τη στήριξη της ανάπτυξης 
επιστημονικών γνώσεων, καθώς και της 
παροχής γνωμοδοτήσεων στις ΠΟΔΑ και 
σε διεθνείς οργανισμούς και 
συμμορφώνεται με τις συστάσεις που 
προκύπτουν.

Or. en

Τροπολογία 67
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2193, 2195

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμόρφωση με διεθνείς διατάξεις Συμμόρφωση με διεθνείς διατάξεις
Η Ένωση συνεργάζεται με τρίτες χώρες 
και διεθνείς αλιευτικούς οργανισμούς, 
περιλαμβανομένων των ΠΟΔΑ, 
προκειμένου να ενισχύσει τη συμμόρφωση 
με μέτρα που θεσπίζονται από αυτούς τους 
διεθνείς οργανισμούς.

Η Ένωση συνεργάζεται με τρίτες χώρες 
και διεθνείς αλιευτικούς οργανισμούς, 
περιλαμβανομένων των ΠΟΔΑ, 
προκειμένου να ενισχύσει τη συμμόρφωση 
με μέτρα που θεσπίζονται από αυτούς τους 
διεθνείς οργανισμούς, και ιδίως με εκείνα 
που αποσκοπούν στην εξάλειψη της ΠΛΑ 
αλιείας, ώστε να διασφαλισθεί η αυστηρή 
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τήρηση των μέτρων αυτών.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεών τους με 
τα μέτρα που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο.

Or. en

Τροπολογία 68
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2214, 2215, 2216

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη αλιεύουν 
μόνο πλεονάσματα των επιτρεπόμενων 
αλιευμάτων που ορίζονται από την τρίτη 
χώρα, όπως ορίζει το άρθρο 62 
παράγραφος 2 της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, και προσδιορίζονται βάσει των 
βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων και συναφών 
πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ 
της Ένωσης και της ενδιαφερόμενης τρίτης 
χώρας σχετικά με τις συνολικές αλιευτικές 
δυνατότητες των επηρεαζόμενων 
αποθεμάτων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 
αλιευτικοί πόροι παραμένουν πάνω από τα 
επίπεδα παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης.

2. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη αλιεύουν 
μόνο πλεονάσματα των επιτρεπόμενων 
αλιευμάτων που ορίζονται από την τρίτη 
χώρα, όπως ορίζει το άρθρο 62 
παράγραφος 2 της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, και προσδιορίζονται, με 
σαφήνεια και διαφάνεια, βάσει των 
βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων και συναφών 
πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ 
της Ένωσης και της ενδιαφερόμενης τρίτης 
χώρας σχετικά με τις συνολικές αλιευτικές 
δυνατότητες των επηρεαζόμενων 
αποθεμάτων από όλους τους στόλους, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αλιευτικοί 
πόροι παραμένουν πάνω από τα επίπεδα 
παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 69
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 197, 200, 2223, 2226, 2227, 
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2229, 2230

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας 
περιλαμβάνουν:
α) απαίτηση συμμόρφωσης με την αρχή 
του περιορισμού της πρόσβασης σε 
πόρους που έχει αποδειχθεί επιστημονικά 
ότι παρουσιάζουν πλεόνασμα για το 
παράκτιο κράτος σύμφωνα με τις 
διατάξεις της σύμβασης UNCLOS·
β) ρήτρα, η οποία απαγορεύει να 
προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι μεταξύ 
των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στα 
εν λόγω ύδατα από εκείνους που 
προβλέπονται για τους οικονομικούς 
παράγοντες της Ένωσης όσον αφορά τη 
διατήρηση, την ανάπτυξη και τη 
διαχείριση των πόρων καθώς και τις 
οικονομικές συμφωνίες, τα τέλη χρήσης 
και άλλα δικαιώματα σχετικά με την 
έκδοση αδειών αλίευσης·
γ) ρήτρα αιρεσιμότητας, η οποία καθιστά 
υποχρεωτική την τήρηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με 
τις διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·
δ) ρήτρα αποκλειστικότητας.

Or. en

Τροπολογία 70
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 198, 2223, 2226, 2228
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας και οι 
συμφωνίες αμοιβαίας πρόσβασης 
διασφαλίζουν ότι τα αλιευτικά σκάφη της 
ΕΕ μπορούν να δραστηριοποιούνται σε 
ύδατα τρίτης χώρας με την οποία έχει 
συναφθεί συμφωνία μόνον εφόσον 
διαθέτουν άδεια αλίευσης που έχει 
εκδοθεί βάσει διαδικασίας 
συμπεφωνημένης από αμφότερα τα μέρη 
της συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 71
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 199, 2224

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα σκάφη που φέρουν σημαία της ΕΕ 
και έχουν διαγραφεί προσωρινά από το 
νηολόγιο ενός κράτους μέλους για να 
αναζητήσουν αλιευτικές δυνατότητες σε 
άλλες περιοχές, δεν μπορούν, σε 
περίπτωση που επανεγγραφούν σε 
νηολόγιο της ΕΕ, να επωφεληθούν για 
διάστημα 24 μηνών από τις αλιευτικές 
δυνατότητες βάσει της ΣΒΑ ή των 
πρωτοκόλλων που ίσχυαν όταν 
διεγράφησαν από το νηολόγιο· το ίδιο 
ισχύει για την προσωρινή μετανηολόγηση 
κατά την αλιεία στο πλαίσιο ΠΟΔΑ.

Or. en
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Τροπολογία 72
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2250, 2251, 2252

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας Προώθηση της βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας

Or. en

Τροπολογία 73
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας ECR και 
της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 207, 2253, 2254, 2256, 2257, 
2286

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με σκοπό την προώθηση της 
βιωσιμότητας, της συμβολής στην 
επισιτιστική ασφάλεια, την ανάπτυξη και 
την απασχόληση, η Επιτροπή θεσπίζει 
μέχρι το 2013 μη δεσμευτικές ενωσιακές 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με κοινές προτεραιότητες και 
στόχους για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας. Οι εν λόγω 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά σημεία 
εκκίνησης και τις διαφορετικές 
περιστάσεις στην επικράτεια της Ένωσης, 
αποτελούν τη βάση για πολυετή εθνικά 
στρατηγικά σχέδια και αποσκοπούν στα 
εξής:

1. Με σκοπό την προώθηση της 
βιωσιμότητας, της συμβολής στην 
επισιτιστική ασφάλεια και τον 
επισιτιστικό εφοδιασμό, την ανάπτυξη και 
την απασχόληση, η Επιτροπή θεσπίζει 
μέχρι το 2013 μη δεσμευτικές ενωσιακές 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με κοινές προτεραιότητες και 
στόχους για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας. Οι εν λόγω 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
διαχωρίζουν την υδατοκαλλιέργεια 
μικρής και μεσαίας κλίμακας από τη 
βιομηχανική υδατοκαλλιέργεια,
λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά σημεία 
εκκίνησης και τις διαφορετικές 
περιστάσεις στην επικράτεια της Ένωσης, 
αποτελούν τη βάση για πολυετή εθνικά 
στρατηγικά σχέδια και αποσκοπούν στα 
εξής:
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Or. en

Τροπολογία 74
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 209, 1037, 2274, 2275, 2287, 
2288, 2289, 2291, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2301, 2333, 2334

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχεία α, β, γ, δ – και παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) απλοποίηση της νομοθεσίας στον εν 
λόγω τομέα και μείωση του διοικητικού 
φόρτου σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

β) ενθάρρυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας·

β) ενσωμάτωση δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας σε άλλες πολιτικές, 
όπως οι πολιτικές για τις παράκτιες 
ζώνες, οι θαλάσσιες στρατηγικές και οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τον 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, η 
εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα και η περιβαλλοντική πολιτική.

γ) διαφοροποίηση και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής σε παράκτιες και 
αγροτικές περιοχές·
δ) καθιέρωση συνθηκών ισότιμου 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις 
υδατοκαλλιέργειας σχετικά με την 
πρόσβαση σε ύδατα και χώρο.
2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν πολυετές 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας στην επικράτειά τους 
έως το 2014.

2. Η ΕΕ υποστηρίζει την παραγωγή και 
κατανάλωση ευρωπαϊκών βιώσιμων 
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας μέσω: 

α) της θέσπισης διαφανών και γενικών 
ποιοτικών κριτηρίων για την 
υδατοκαλλιέργεια έως το 2014 με σκοπό 
την εκτίμηση και την ελαχιστοποίηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας και 
εκτροφής·
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β) της εξασφάλισης λογικών τιμών για 
τους καταναλωτές·
γ) της θέσπισης κανόνων σχετικά με την 
ιχνηλασιμότητα, την ασφάλεια και την 
ποιότητα των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ καθώς και 
των εισαγόμενων προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας μέσω της 
τοποθέτησης της κατάλληλης ετικέτας ή 
επισήμανσης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 του κανονισμού για την κοινή 
οργάνωση των αγορών των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας [ο αριθμός 
του κανονισμού θα οριστεί από τους 
γλωσσομαθείς νομικούς].

Or. en

Τροπολογία 75
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR και της Ομάδας 
EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2345, 2347, 2349

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την 
υδατοκαλλιέργεια συγκροτείται σύμφωνα 
με το άρθρο 53.

Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την 
υδατοκαλλιέργεια και την αλιεία 
εσωτερικών υδάτων συγκροτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 52.

Or. en

Τροπολογία 76
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 
2412, 2414
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στη θέσπιση αποτελεσματικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

ε) τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη
θέσπιση αποτελεσματικών, αναλογικών 
και αποτρεπτικών κυρώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης 
των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ),  
λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο 
κόστους/οφέλους, καθώς και την αρχή 
της αναλογικότητας.

Or. en

Τροπολογία 77
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 
2424, 2425, 2427, 2428, 2429, 2430

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβολή στο κόστος ελέγχου, 
επιθεώρησης και εφαρμογής

Συμβολή στο κόστος ελέγχου, 
επιθεώρησης και εφαρμογής

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν 
από τους κατόχους αλιευτικών αδειών για 
αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω που φέρουν τη σημαία 
τους να συμβάλλουν αναλογικά στο 
κόστος εφαρμογής του ενωσιακού 
συστήματος ελέγχου της αλιείας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν 
από τις επιχειρήσεις τους να συμβάλλουν 
αναλογικά στο λειτουργικό κόστος 
εφαρμογής του ενωσιακού συστήματος 
ελέγχου της αλιείας και συλλογής 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 78
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2431, 2432, 2434, 2435
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μπορεί να χορηγείται ενωσιακή 
οικονομική βοήθεια προκειμένου να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 
μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής, 
οικονομικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητας που ορίζονται στα άρθρα 2 
και 3. Η ενωσιακή οικονομική βοήθεια 
δεν στηρίζει δραστηριότητες που θέτουν 
σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και τη 
διατήρηση των έμβιων υδάτινων πόρων, 
της βιοποικιλότητας, των οικοτόπων και 
των οικοσυστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 79
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 214, 2437, 2438, 2439, 2441

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προϋποθέσεις για την οικονομική βοήθεια 
προς τα κράτη μέλη

Προϋποθέσεις για την οικονομική βοήθεια 
προς τα κράτη μέλη

1. Η ενωσιακή οικονομική βοήθεια προς τα 
κράτη μέλη χορηγείται υπό τον όρο της 
συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής. 

1. Η ενωσιακή οικονομική βοήθεια προς τα 
κράτη μέλη χορηγείται κατά τρόπο 
διαφανή και υπό τον όρο της 
συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
τις περιβαλλοντικές οδηγίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 12, καθώς και 
την εφαρμογή της προληπτικής αρχής. 

2. Η μη συμμόρφωση των κρατών μελών 
με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή 
ή αναστολή των πληρωμών ή στην 

2. Η μη συμμόρφωση των κρατών μελών 
με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, τις νομικές πράξεις και τα 
λοιπά μέτρα που αναφέρονται στην 
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εφαρμογή οικονομικής διόρθωσης επί της 
ενωσιακής οικονομικής βοήθειας που 
χορηγείται στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής. Αυτά τα μέτρα είναι 
αναλογικά προς τη φύση, την έκταση, τη 
διάρκεια και την επανάληψη της μη 
συμμόρφωσης.

παράγραφο 1 και με την εφαρμογή της 
προληπτικής αρχής οδηγεί αυτομάτως σε 
διακοπή ή αναστολή των πληρωμών ή 
στην εφαρμογή οικονομικής διόρθωσης επί 
της ενωσιακής οικονομικής βοήθειας που 
χορηγείται στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής. Αυτά τα μέτρα είναι 
αναλογικά προς τη φύση, την έκταση, τη 
διάρκεια και την επανάληψη της μη 
συμμόρφωσης. Θεσπίζεται μεθοδολογία 
που περιλαμβάνει στόχους, δείκτες και 
ομοιογενείς και διαφανείς μετρήσεις για 
όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 80
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 218, 2444, 2445, 2446, 2448, 
2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικής 
βοήθειας προς επιχειρήσεις

Προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικής 
βοήθειας προς επιχειρήσεις

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

1. Η ενωσιακή οικονομική βοήθεια προς 
τις επιχειρήσεις χορηγείται υπό τον όρο 
της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με 
τους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής και τις νομικές πράξεις σε 
εθνικό επίπεδο που βασίζονται στις 
περιβαλλοντικές οδηγίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 12. Η ενωσιακή οικονομική 
βοήθεια δεν χορηγείται σε επιχείρηση που 
θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και τη 
διατήρηση των έμβιων υδάτινων πόρων, 
της βιοποικιλότητας, των οικοτόπων και 
των οικοσυστημάτων.

2. Όταν οι επιχειρήσεις υποπίπτουν σε 
σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, αυτό μπορεί 

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

νομικών πράξεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
προσωρινές ή μόνιμες απαγορεύσεις της 
πρόσβασης στην ενωσιακή οικονομική 
βοήθεια ή/και στην εφαρμογή οικονομικών 
μειώσεων. Αυτά τα μέτρα, που 
εφαρμόζονται από το κράτος μέλος, είναι 
αποτρεπτικά, αποτελεσματικά και
αναλογικά προς τη φύση, την έκταση, τη 
διάρκεια και την επανάληψη σοβαρών 
παραβάσεων.

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

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
ενωσιακή οικονομική βοήθεια χορηγείται 
μόνο εάν δεν έχει διαπραχθεί σοβαρή 
παράβαση από την οικεία επιχείρηση επί 
τουλάχιστον 3 έτη πριν από την 
ημερομηνία υλοποίησης της ενωσιακής 
οικονομικής βοήθειας.

Or. en

Τροπολογία 81
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2456, 2457, 2458, 2460, 2462, 
2464, 2465

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γνωμοδοτικά συμβούλια Γνωμοδοτικά συμβούλια

1. Συγκροτούνται γνωμοδοτικά συμβούλια 
για καθεμιά από τις περιοχές αρμοδιότητας 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ 
προκειμένου να προάγουν την 
ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των 
εμπλεκομένων και να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα 
άρθρα 2 και 3. 

1. Συγκροτούνται γνωμοδοτικά συμβούλια 
για καθεμιά από τις περιοχές ή τους τομείς
αρμοδιότητας που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ προκειμένου να προάγουν 
την ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των 
εμπλεκομένων, σύμφωνα με το άρθρο 54 
παράγραφος 1, και να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα 
άρθρα 2 και 3. 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τροποποιήσεις 
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του εν λόγω παραρτήματος για αλλαγές 
στις περιοχές αρμοδιότητας ή τη 
δημιουργία νέων περιοχών αρμοδιότητας 
για τα γνωμοδοτικά συμβούλια ή για την 
σύσταση νέων γνωμοδοτικών 
συμβουλίων. 
3. Κάθε γνωμοδοτικό συμβούλιο 
καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισμό. 

3. Κάθε γνωμοδοτικό συμβούλιο 
καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 82
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR και της Ομάδας 
EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 1780, 2348, 2351, 2466, 2467, 
2349, 2351

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙΙ, συστήνονται τα 
ακόλουθα νέα γνωμοδοτικά συμβούλια:
α) ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές που 
υποδιαιρείται σε τρία τμήματα για 
καθεμία από τις ακόλουθες θαλάσσιες 
λεκάνες (δυτικός Ατλαντικός, ανατολικός 
Ατλαντικός και Ινδικός Ωκεανός)·
β) ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο για την 
υδατοκαλλιέργεια και την αλιεία 
εσωτερικών υδάτων· 
γ) ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο για τις 
αγορές· 
δ) ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο για το 
Εύξεινο Πόντο.

Or. en
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Τροπολογία 83
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 219, 220, 222, 1242, 2456, 2458, 
2471, 2472, 2473, 2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 2482, 2485, 2486, 2488, 2490, 2492, 2493, 
2494, 2495, 2496, 2497, 2499

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθήκοντα των γνωμοδοτικών 
συμβουλίων

Καθήκοντα των γνωμοδοτικών 
συμβουλίων

-1. Πριν από την έγκριση οποιασδήποτε 
πρότασης για τη θέσπιση μέτρων βάσει 
του άρθρου 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, 
όπως πολυετή σχέδια ή πλαίσια τεχνικών 
μέτρων, και για τη θέσπιση μέτρων βάσει 
του άρθρου 55, η Επιτροπή προβαίνει σε 
διαβούλευση με τα γνωμοδοτικά 
συμβούλια που σχετίζονται ειδικότερα με 
την αλιεία στην οικεία γεωγραφική 
περιοχή. Η εν λόγω διαβούλευση 
πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της 
διαβούλευσης με το ICES ή με άλλους 
σχετικούς επιστημονικούς φορείς.

1. Τα γνωμοδοτικά συμβούλια μπορούν: 1. Τα γνωμοδοτικά συμβούλια μπορούν:

α) να υποβάλλουν προτάσεις και 
εισηγήσεις για ζητήματα που σχετίζονται 
με τη διαχείριση της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας προς την Επιτροπή ή το 
οικείο κράτος μέλος,

α) να υποβάλλουν προτάσεις και 
εισηγήσεις για ζητήματα που σχετίζονται 
με τη διαχείριση της αλιείας καθώς και τις 
κοινωνικοοικονομικές πτυχές και τις 
πτυχές που άπτονται της διατήρησης της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας προς 
την Επιτροπή και το οικείο κράτος μέλος,

β) να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη για προβλήματα που 
σχετίζονται με τη διαχείριση της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή 
αρμοδιότητάς τους,

β) να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη για προβλήματα που 
σχετίζονται με τη διαχείριση της αλιείας
καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές 
πτυχές και τις πτυχές που άπτονται της 
διατήρησης της αλιείας και, κατά 
περίπτωση, της υδατοκαλλιέργειας στην 
περιοχή ή στον τομέα αρμοδιότητάς τους 
και να προτείνουν λύσεις για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων,

γ) να συμβάλλουν, σε στενή συνεργασία με γ) να συμβάλλουν, σε στενή συνεργασία με 
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επιστήμονες, στη συλλογή, παροχή και 
ανάλυση δεδομένων απαραίτητων για την 
κατάρτιση μέτρων διατήρησης.

επιστήμονες, στη συλλογή, παροχή και 
ανάλυση δεδομένων απαραίτητων για την 
κατάρτιση μέτρων διατήρησης.

γ α) να εκδίδουν γνωμοδοτήσεις σχετικά 
με τα σχέδια μέτρων διατήρησης, όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 17, και τα 
σχέδια τεχνικών μέτρων, όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 21, και να τις 
υποβάλλουν στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη τα οποία αφορά άμεσα ο 
τύπος αλιείας ή η σχετική περιοχή.

2. Η Επιτροπή και, κατά περίπτωση, τα 
οικεία κράτη μέλη απαντούν εντός 
εύλογης προθεσμίας σε κάθε πρόταση, 
εισήγηση ή πληροφορία που λαμβάνεται 
δυνάμει της παραγράφου 1.

2. Η Επιτροπή και, κατά περίπτωση, τα 
οικεία κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις γνωμοδοτήσεις, συστάσεις, 
εισηγήσεις ή πληροφορίες των 
γνωμοδοτικών συμβουλίων που 
λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων -1 
και 1 και απαντούν στα παραπάνω εντός 
μέγιστης προθεσμίας 30 εργάσιμων 
ημερών και σε κάθε περίπτωση πριν από
την έγκριση των τελικών μέτρων. Σε 
περίπτωση που τα τελικά μέτρα που 
υιοθετήθηκαν αποκλίνουν από τις 
γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις 
εισηγήσεις των γνωμοδοτικών 
συμβουλίων που λαμβάνονται δυνάμει 
των παραγράφων -1 και 1, η Επιτροπή ή 
τα οικεία κράτη μέλη διευκρινίζουν 
λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους 
αποκλίνουν τα παραπάνω.

Or. en

Τροπολογία 84
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 223, 2459, 2468, 2500, 2501, 
2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2509, 2510, 2511, 2512, 2521, 2522

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύνθεση, λειτουργία και χρηματοδότηση Σύνθεση, λειτουργία και χρηματοδότηση 
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των γνωμοδοτικών συμβουλίων των γνωμοδοτικών συμβουλίων
1. Τα γνωμοδοτικά συμβούλια 
αποτελούνται από οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τις αλιευτικές επιχειρήσεις 
και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες που 
επηρεάζονται από την κοινή αλιευτική 
πολιτική.

1. Τα γνωμοδοτικά συμβούλια 
αποτελούνται από:

α) οργανώσεις που εκπροσωπούν τις 
αλιευτικές επιχειρήσεις και, κατά 
περίπτωση, τις επιχειρήσεις 
υδατοκαλλιέργειας·
β) άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες που 
επηρεάζονται από την κοινή αλιευτική 
πολιτική, όπως περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών.

Όσον αφορά το α) θα πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι οι εργοδότες, οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι μισθωτοί 
αλιείς, καθώς και διάφορες άλλες 
αλιευτικές ειδικότητες εκπροσωπούνται 
δεόντως.
Αντιπρόσωποι των εθνικών και 
περιφερειακών διοικήσεων που έχουν 
αλιευτικά συμφέροντα στη σχετική 
περιοχή και ερευνητές από επιστημονικά 
ιδρύματα και ιδρύματα αλιευτικής 
έρευνας των κρατών μελών καθώς και 
από διεθνή επιστημονικά ιδρύματα που 
παρέχουν γνωμοδοτήσεις στην Επιτροπή 
έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ως 
παρατηρητές.
1α. Εκπρόσωποι της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να 
παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις των 
γνωμοδοτικών συμβουλίων ως 
παρατηρητές. Αντιπρόσωποι του 
αλιευτικού κλάδου και άλλων ομάδων 
συμφερόντων τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων 
περιφερειακών αλιευτικών οργανώσεων 
με αλιευτικό ενδιαφέρον στην περιοχή ή 
στους τύπους αλιείας που καλύπτονται 
από γνωμοδοτικό συμβούλιο δύνανται να 
καλούνται να συμμετέχουν στο εν λόγω 
συμβούλιο ως παρατηρητές, όταν 
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συζητούνται θέματα που τους αφορούν.
2. Κάθε γνωμοδοτικό συμβούλιο 
αποτελείται από μια γενική συνέλευση και 
μια εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνει τα 
μέτρα που απαιτούνται για την οργάνωσή 
του και για τη διασφάλιση διαφάνειας και 
σεβασμού όλων των εκφραζόμενων 
απόψεων.

2. Κάθε γνωμοδοτικό συμβούλιο 
αποτελείται από μια γενική συνέλευση και 
μια εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνει τα 
μέτρα που απαιτούνται για την οργάνωσή 
του και για τη διασφάλιση διαφάνειας και 
σεβασμού όλων των εκφραζόμενων 
απόψεων. 

3. Τα γνωμοδοτικά συμβούλια μπορούν να 
ζητήσουν ενωσιακή οικονομική βοήθεια 
ως όργανα που επιδιώκουν την επίτευξη 
ενός σκοπού γενικότερου ευρωπαϊκού 
συμφέροντος.

3. Τα γνωμοδοτικά συμβούλια μπορούν να 
ζητήσουν ενωσιακή οικονομική βοήθεια 
ως όργανα που επιδιώκουν την επίτευξη 
ενός σκοπού γενικότερου ευρωπαϊκού 
συμφέροντος.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τη σύνθεση και τη 
λειτουργία των γνωμοδοτικών 
συμβουλίων.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τη σύνθεση και τη 
λειτουργία των γνωμοδοτικών 
συμβουλίων, με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 1 και 1α (νέα).

Or. en

Τροπολογία 85
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 
1407, 1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 55 α
Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται βάσει του παρόντος άρθρου 
τίθενται αμέσως σε ισχύ και 
εφαρμόζονται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, για διάστημα έξι μηνών.  Η 
κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για 
τους οποίους γίνεται χρήση της 



PE500.589v02-00 92/105 AM\921904EL.doc

EL

διαδικασίας του επείγοντος.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν 
αντιρρήσεις έναντι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 5. 
Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή 
καταργεί αμελλητί την πράξη μετά την 
κοινοποίηση στην οποία προβαίνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
όσον αφορά την απόφασή του να 
προβάλει ένσταση.

Or. en

Τροπολογία 86
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 2536

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απόφαση (ΕΚ) αριθ. 2004/585 
καταργείται δια του παρόντος από την 
έναρξη ισχύος των κανόνων που 
θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 51 
παράγραφος 4 και 52 παράγραφος 4.

2. Η απόφαση (ΕΚ) αριθ. 2004/585 
καταργείται δια του παρόντος από την 
έναρξη ισχύος των κανόνων που 
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 54 
παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 87
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 54, 227, 2546, 2547 2548
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Ονομασία 
γνωμοδοτικού 
συμβουλίου

Περιοχή 
αρμοδιότητας 

Ονομασία 
γνωμοδοτικού 
συμβουλίου

Περιοχή 
αρμοδιότητας 

Βαλτική 
Θάλασσα

ICES ζώνες IIIb, 
IIIc και IIId

Βαλτική 
Θάλασσα

ICES ζώνες IIIb, 
IIIc και IIId

Μεσόγειος 
Θάλασσα

Θαλάσσια ύδατα 
της Μεσογείου 
ανατολικά της 
γραμμής 5°36' 
δυτικά

Μεσόγειος 
Θάλασσα

Θαλάσσια ύδατα 
της Μεσογείου 
ανατολικά της 
γραμμής 5°36' 
δυτικά

Βόρεια Θάλασσα Ζώνες ICES IV 
και IIIa

Βόρεια Θάλασσα Ζώνες ICES IV 
και IIIa

Βορειοδυτικά 
ύδατα

Ζώνες ICES V 
(εκτός της Va και 
μόνο κοινοτικά 
ύδατα της Vb), 
VI και VII

Βορειοδυτικά 
ύδατα

Ζώνες ICES V 
(εκτός της Va και 
μόνο κοινοτικά 
ύδατα της Vb), 
VI και VII

Νοτιοδυτικά 
ύδατα

Ζώνες ICES VIII, 
IX και X (ύδατα 
γύρω από τις 
Αζόρες), και 
ζώνες CECAF 
34.1.1, 34.1.2 και 
34.2.0 (ύδατα 
γύρω από τη 
Μαδέρα και τις 
Κανάριες 
Νήσους)

Νοτιοδυτικά 
ύδατα

Ζώνες ICES VIII, 
IX και X (ύδατα 
γύρω από τις 
Αζόρες), και 
ζώνες CECAF 
34.1.1, 34.1.2 και 
34.2.0 (ύδατα 
γύρω από τη 
Μαδέρα και τις 
Κανάριες 
Νήσους)

Πελαγικά 
αποθέματα 
(προσφυγάκια, 
σκουμπριά, 
σαφρίδια, ρέγγες)

Όλες οι περιοχές 
αρμοδιότητας 
(εκτός από τη 
Βαλτική, τη 
Μεσόγειο και την 
υδατοκαλλιέργει
α)

Πελαγικά 
αποθέματα 
(προσφυγάκια, 
σκουμπριά, 
σαφρίδια, ρέγγες)

Όλες οι περιοχές 
αρμοδιότητας 
(εκτός από τη 
Βαλτική, τη 
Μεσόγειο και την 
υδατοκαλλιέργεια
)

Ανοικτή 
θάλασσα/υπερπό
ντιος στόλος

Όλα τα μη 
κοινοτικά ύδατα 
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Υδατοκαλλιέργει
α

Υδατοκαλλιέργει
α, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5

Υδατοκαλλιέργει
α και αλιεία 
εσωτερικών 
υδάτων

Υδατοκαλλιέργει
α, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5, και 
όλα τα 
εσωτερικά ύδατα 
των κρατών 
μελών της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Εξόχως 
απόκεντρες 
περιοχές 
υποδιαιρούμενες 
σε τρεις 
θαλάσσιες 
λεκάνες: δυτικός 
Ατλαντικός, 
ανατολικός 
Ατλαντικός, 
Ινδικός Ωκεανός

Όλες οι ζώνες 
ICES που 
περιλαμβάνουν 
τα ύδατα γύρω 
από τις εξόχως 
απόκεντρες 
περιοχές, ιδίως 
τα θαλάσσια 
ύδατα της 
Γουαδελούπης, 
της Γαλλικής 
Γουιάνας και της 
Μαρτινίκας, των 
Κανάριων 
Νήσων, των 
Αζόρων και της 
Μαδέρας καθώς 
και της Ρεϊνιόν

Συμβούλιο για 
τον Εύξεινο 
Πόντο

Η γεωγραφική 
υποπεριοχή της 
ΓΕΑΜ όπως 
ορίζεται στο 
ψήφισμα 
GFCM/33/2009/2

Γνωμοδοτικό 
συμβούλιο για τις 
αγορές

Όλοι οι τομείς 
της αγοράς

Or. en

Τροπολογία 88
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 235, 236, 238, 240, 241, 242, 248
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμης 
περιβαλλοντικής, οικονομικής και 
κοινωνικής βιωσιμότητας. Πρέπει να 
προβλέπει κανόνες σχετικά με την 
ιχνηλασιμότητα, την ασφάλεια και την 
ποιότητα των εισαγόμενων στην ΕΕ 
προϊόντων, ένα εύλογο επίπεδο διαβίωσης 
για τον αλιευτικό κλάδο, την επισιτιστική 
ασφάλεια και τη σταθερότητα των 
αγορών, καθώς επίσης να διασφαλίζει τη 
διαθεσιμότητα των πόρων και το ότι οι 
προμήθειες θα φτάνουν στους 
καταναλωτές σε λογικές τιμές.

Or. en

Τροπολογία 89
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 3, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,265, 285

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

την αποκατάσταση των αποθεμάτων 
ιχθύων το αργότερο έως το 2020, πάνω 
από επίπεδα ικανά να παραγάγουν μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση, καθώς και τη 
διατήρηση όλων των αποκατεστημένων 
αποθεμάτων στα επίπεδα αυτά. Στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν λιγότερες 
επιστημονικές πληροφορίες, αυτό 
ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή 
υποκατάστατων μεταβλητών για τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 90
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR 
και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να 
αποτελούν το βασικό μέσο ώστε να 
διασφαλιστεί ότι, έως το 2015, το 
ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας θα 
βρίσκεται σε επίπεδα που θα επιτρέπουν 
την αποκατάσταση των αποθεμάτων 
ιχθύων το αργότερο έως το 2020, πάνω 
από επίπεδα ικανά να παραγάγουν 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση, καθώς και τη 
διατήρηση όλων των αποκατεστημένων 
αποθεμάτων στα επίπεδα αυτά. Μόνο αν 
αναληφθεί σαφής και δεσμευτική 
υποχρέωση για τις εν λόγω ημερομηνίες 
θα διασφαλιστεί η άμεση ανάληψη 
δράσης και θα αποφευχθεί η περαιτέρω 
καθυστέρηση της διαδικασίας. Για τα 
αποθέματα για τα οποία δεν έχει εγκριθεί 
ακόμα πολυετές σχέδιο, πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι, κατά τον καθορισμό 
των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα εν 
λόγω αποθέματα, το Συμβούλιο τηρεί στο 
έπακρο τους στόχους της κοινής 
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αλιευτικής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 91
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η 
κατάσταση όλων των ιχθυαποθεμάτων 
της Ένωσης είναι σε μεγάλο βαθμό 
ανομοιογενής. Ενώ για πολλά αποθέματα 
η συμμόρφωση με τις ημερομηνίες 
αποκατάστασης που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό είναι σχετικά εύκολη, 
για ορισμένα άλλα πιθανώς θα 
χρειαστούν μεγάλες μειώσεις στη 
θνησιμότητα λόγω αλιείας. Οι αρνητικές 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των εν 
λόγω μειώσεων δικαιολογούν το γεγονός 
ότι σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις 
καθυστερείται η επίτευξη των 
προαναφερθέντων στόχων. Ως εκ τούτου, 
τα πολυετή σχέδια μπορεί να περιορίσουν 
την ετήσια μείωση των TAC σε ποσοστό 
25%, ακόμα κι αν για την αυστηρή 
συμμόρφωση με τους προαναφερθέντες 
στόχους απαιτούνται μεγαλύτερες 
μειώσεις. Ο ίδιος κανόνας θα πρέπει να 
ισχύει για τα αποθέματα που δεν 
καλύπτονται ακόμα από πολυετή σχέδια. 
Ο εν λόγω κανόνας δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε περίπτωση που τα 
αποθέματα δεν βρίσκονται εντός 
ασφαλών βιολογικών ορίων.

Or. en
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Τροπολογία 92
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) Τα πολυετή σχέδια μπορεί να 
περιέχουν επίσης διατάξεις για τον 
περιορισμό των ετήσιων διακυμάνσεων 
των TAC των αποκατεστημένων 
αποθεμάτων με στόχο τη διαμόρφωση 
σταθερότερων συνθηκών στον τομέα της 
αλιείας. Τα ακριβή όρια για τις εν λόγω 
διακυμάνσεις θα πρέπει να αναφέρονται
στα πολυετή σχέδια.

Or. en

Τροπολογία 93
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR και της Ομάδας 
EFD
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5δ) Στις αποφάσεις διαχείρισης που 
αφορούν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση σε 
μικτούς τύπους αλιείας λαμβάνεται 
υπόψη η δυσκολία της ταυτόχρονης 
αλίευσης όλων των αποθεμάτων στο 
πλαίσιο μικτού τύπου αλιείας 
επιτυγχάνοντας μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση, εάν οι επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις καταδεικνύουν ότι δεν 
είναι δυνατή η αύξηση της 
επιλεξιμότητας για την αποφυγή ειδών 
που περιορίζουν την αλιεία για το σύνολο 
του μικτού τύπου αλιείας (choke species).  
Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να 
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ζητείται από το ICES (Διεθνές Συμβούλιο 
Εξερεύνησης της Θάλασσας) και την 
ΕΤΟΕΑ (Επιστημονική, Τεχνική και 
Οικονομική Επιτροπή Αλιείας) να 
παρέχουν γνωμοδότηση σχετικά με τα 
κατάλληλα επίπεδα.

Or. en

Τροπολογία 94
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 268, 269

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 95
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 272, 273, 274
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 96
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 281, 282, 283, 284

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Πρέπει να υλοποιηθεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας, ώστε να διασφαλιστεί η 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα, η πρόληψη, 
ελαχιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 
εξάλειψη της αλίευσης ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων, καθώς και η προοδευτική 
εκφόρτωση όλων των αλιευμάτων.

Or. en

Τροπολογία 97
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας ECR και 
της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 7, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
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336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 98
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 8, 346, 347

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η υποχρέωση να εκφορτώνονται 
όλα τα αλιεύματα πρέπει να καθιερωθεί 
για κάθε τομέα αλιείας ξεχωριστά. Θα 
πρέπει να επιτρέπεται στους αλιείς να 
εξακολουθήσουν την απόρριψη ειδών για 
τα οποία οι βέλτιστες διαθέσιμες 
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επιστημονικές γνωμοδοτήσεις 
καταδεικνύουν υψηλό βαθμό επιβίωσης, 
όταν ελευθερώνονται στη θάλασσα υπό 
ορισμένες συνθήκες για έναν 
συγκεκριμένο τύπο αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 99
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας Verts/ALE, 
της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Για να καταστεί εφικτή η 
υποχρέωση να εκφορτώνονται όλα τα 
αλιεύματα και για να μετριασθούν οι 
επιδράσεις των διαφορών στη σύνθεση 
του ετήσιου αλιεύματος, τα κράτη μέλη 
έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν 
ποσοστώσεις από έτος σε έτος μέχρι ένα 
ορισμένο ποσοστό.

Or. en

Τροπολογία 100
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας EPP, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας ECR και 
της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος 
αναφοράς διατήρησης, ο προορισμός των 
αλιευμάτων πρέπει να είναι περιορισμένος 
και να εξαιρεί την πώληση για ανθρώπινη 
κατανάλωση. Κάθε κράτος μέλος μπορεί 
να αποφασίζει αν επιθυμεί να επιτρέπει 
τη δωρεάν διανομή των ιχθύων που 
εκφορτώνονται για κοινωφελείς ή 
φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 101
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας Verts/ALE και της Ομάδας ECR 
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 13, 458

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα 
σύστημα αλιευτικών παραχωρήσεων για 
την πλειονότητα των διαχειριζόμενων 
αποθεμάτων στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής. Το εν λόγω 
σύστημα θα πρέπει να συμβάλλει στη 
δημιουργία νομικά ασφαλών και 
αποκλειστικών αλιευτικών 
παραχωρήσεων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους. 
Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι της 
θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει να 
θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο μέρος 
εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες. Οι αλιευτικές 
παραχωρήσεις κατανέμονται, μεταξύ 
άλλων, βάσει περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων. Εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να αποφασίζουν κατά πόσον 
οι εν λόγω αλιευτικές παραχωρήσεις είναι 
μεταβιβάσιμες.
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Or. en

Τροπολογία 102
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 16, 415, 452, 453, 456

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(32) Σε ορισμένες περιπτώσεις τα κράτη 
μέλη εξακολουθούν να χρειάζονται ειδικά 
μέτρα προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η 
αλιευτική τους ικανότητα με τους 
διαθέσιμους πόρους. Ως εκ τούτου, η 
ικανότητα θα πρέπει να αξιολογείται 
μεμονωμένα για κάθε απόθεμα και 
λεκάνη της ΕΕ. Η εν λόγω αξιολόγηση θα 
πρέπει να βασίζεται σε κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές. Κάθε κράτος 
μέλος θα πρέπει να μπορεί να επιλέγει τα 
μέτρα και τα μέσα που επιθυμεί να 
υιοθετήσει προκειμένου να μειώσει την 
υπέρμετρη αλιευτική του ικανότητα.

Or. en

Τροπολογία 103
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας ALDE, της Ομάδας ECR και της Ομάδας EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 506, 508, 510, 511, 512, 513

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(42) Η υδατοκαλλιέργεια πρέπει να 
συμβάλλει στη διατήρηση του δυναμικού 
παραγωγής τροφίμων σε βιώσιμη βάση σε 
όλη την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστούν
μακροπρόθεσμα η επισιτιστική ασφάλεια 
και ο επισιτιστικός εφοδιασμός, η 
ανάπτυξη και η απασχόληση για τους 
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αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης σε 
θαλάσσια προϊόντα διατροφής.

ευρωπαίους πολίτες και να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
παγκόσμιας ζήτησης σε θαλάσσια 
προϊόντα διατροφής.

Or. en

Τροπολογία 104
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, της Ομάδας Verts/ALE, της Ομάδας ECR και της Ομάδας 
EFD
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 23, 553, 554, 556, 557, 558, 551, 
552, 555

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Ενδείκνυται να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις για την σύσταση νέου 
γνωμοδοτικού συμβουλίου και την 
τροποποίηση των τομέων αρμοδιότητας 
των υφιστάμενων συμβουλίων, ιδίως με 
βάση τις ιδιαιτερότητες του Εύξεινου 
Πόντου.

(54) Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών, της 
υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας 
εσωτερικών υδάτων, των αγορών και του 
Εύξεινου Πόντου, κρίνεται σκόπιμη η
σύσταση νέου γνωμοδοτικού συμβουλίου 
για καθένα από τα παραπάνω.

Or. en


