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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την Κοινή Αλιευτική Πολιτική
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0425),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 43, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0198/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της 28ης Μαρτίου 20121,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε στις ........2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής 
Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (A7-0000/2012), 

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

                                               
1 ΕΕ C ... Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ C ... Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 2
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 

(3) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες είναι 
βιώσιμες και ότι η διαχείρισή τους γίνεται 
κατά τρόπο που συμφωνεί με τον στόχο 
του υγιούς θαλάσσιου περιβάλλοντος, για 
να διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα βιώσιμα 
περιβαλλοντικά, οικονομικά και 
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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.

κοινωνικά οφέλη. Πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο 
διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη 
σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης 
να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
πόρων και το ότι οι προμήθειες θα φτάνουν 
στους καταναλωτές σε λογικές τιμές.

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Η Ένωση και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, αν οι δυνατότητες 
αλίευσης πρέπει να μειωθούν δραστικά σε 
μία μεταβατική περίοδο, για να επιτευχθεί 
η μέγιστη βιώσιμη απόδοση, 
εφαρμόζονται επαρκή κοινωνικά και 
χρηματοικονομικά μέτρα για να 
διατηρηθούν αρκετές επιχειρήσεις 
ζωντανές σε όλο το μήκος της αλυσίδας 
παραγωγής προκειμένου να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ της δυναμικότητας του 
στόλου και των διαθέσιμων πόρων, όταν 
εξασφαλιστεί η μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Οι στόχοι της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής πρέπει να επιτυγχάνονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 41 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται 
σε μια ισόρροπη προσέγγιση για την 
αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού και 
στον αποδοτικό συντονισμό της 
επαγγελματικής κατάρτισης.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 7
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 

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

διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων σε 
ενωσιακά ύδατα ή από ενωσιακά αλιευτικά 
σκάφη.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) Η υποχρέωση να εκφορτώνονται 
όλα τα αλιεύματα πρέπει να καθιερωθεί 
από αλιευτική ζώνη σε αλιευτική ζώνη. 
Αυτό θα επιτρέψει την έγκριση πολυετών 
σχεδίων που περιλαμβάνουν όλες τις 
αναγκαίες λεπτομερείς διατάξεις για την 
εν λόγω αλιευτική ζώνη, πριν να τεθεί σε 
ισχύ στη συγκεκριμένη αλιευτική ζώνη η 
υποχρέωση να εκφορτώνονται όλα τα 
αλιεύματα. Οι αλιείς πρέπει να 
επιτρέπεται να εξακολουθήσουν την 
απόρριψη ειδών για τα οποία τα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά 
πορίσματα καταδεικνύουν υψηλό βαθμό 
επιβίωσης, όταν ελευθερώνονται στη 
θάλασσα υπό καθορισμένες συνθήκες για 
συγκεκριμένη αλιευτική ζώνη.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Για να καταστεί λειτουργική η 
υποχρέωση να εκφορτώνονται όλα τα 
αλιεύματα και να μπορέσει να αμβλύνει 
τις έντονες διαφορές στη σύνθεση του 
αλιεύματος από έτος σε έτος, τα κράτη 
μέλη θα κάνουν χρήση της δυνατότητας 
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μεταφοράς πιστώσεων από έτος σε έτος 
("τραπεζικά μέτρα και τραπεζικός 
δανεισμός") που αναφέρεται στον 
κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
847/96 της 6ης Μαΐου 1996 περί 
θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για 
την ετήσια διαχείριση των TAC και των 
ποσοστώσεων1 και στον κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 της 
20ής Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως 
κοινοτικού συστήματος ελέγχου της 
τήρησης των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής2.
_______________
1 ΕΕ L 115, 09.05.1996, σελ. 3.
2 ΕΕ L 343, 22.12.2009, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν πρέπει να εκφορτώνονται όλα τα ψάρια, οι αλιείς χρειάζονται το σωστό μείγμα 
ποσοστώσεων. Σε μικτές αλιευτικές ζώνες αυτό το μείγμα ποσοστώσεων δεν θα είναι το ίδιο 
κάθε χρόνο, έτσι τα κράτη μέλη και οι αλιείς πρέπει να αξιοποιήσουν τις ισχύουσες διατάξεις 
που επιτρέπουν ευελιξία.

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία 
δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια, 
πρέπει να οριστούν οι ρυθμοί 
εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση με τον 
καθορισμό ορίων αλιευμάτων ή αλιευτικής 
προσπάθειας κάτω από τα ποσοστά 
θνησιμότητας των ψαριών, που να 
συμφωνούν με τη μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαρκή δεδομένα, η διαχείριση των 
αλιευτικών ζωνών πρέπει να γίνεται με τη 
χρήση υποκατάστατων προτύπων.   Αν 
γίνεται υπεραλίευση ενός αποθέματος 
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ψαριών, τα όρια αλιευμάτων ή αλιευτικής 
προσπάθειας καθορίζονται σε επίπεδο 
που επιτρέπει στο απόθεμα να αυξηθεί σε 
επίπεδο ανώτερο όσων είναι ικανά να 
παραγάγουν τη μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική πρέπει 
να διασφαλίζει ότι οι κοινοί στόχοι 
επιτυγχάνονται από όλους τους στόλους 
και τις αλιευτικές ζώνες της Ένωσης. 
Ωστόσο οι ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν στη Μεσόγειο, 
συμπεριλαμβανομένων του υψηλού 
επιπέδου αλιευτικών αποθεμάτων που 
κινδυνεύουν με κατάρρευση, του πολύ 
υψηλού βαθμού αλιείας μικρής κλίμακας 
και της ελλείψεως επιστημονικών 
δεδομένων, απαιτούν την έγκριση 
στοχοθετημένης προσέγγισης, για μια 
μεταβατική περίοδο, για τη Μεσόγειο, η 
οποία θα αποσκοπεί στην επίτευξη 
βιώσιμης αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Η Ένωση πρέπει να επαναλάβει τις 
προσπάθειές της για αποτελεσματική 
διεθνή συνεργασία και διαχείριση 
αποθεμάτων στις θάλασσες όπου 
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συνορεύουν κράτη μέλη με τρίτες χώρες. 
Αυτό αφορά ιδίως τον Εύξεινο Πόντο, για 
τον οποίο πρέπει η Ένωση να 
υποστηρίξει τη συγκρότηση ενός 
Οργανισμού Περιφερειακής Διαχείρισης 
της Αλιείας Ευξείνου Πόντου.

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού ένα σύστημα 
αλιευτικών παραχωρήσεων για την 
πλειονότητα των διαχειριζόμενων 
αποθεμάτων. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
να συμβάλλει στη δημιουργία νομικά 
ασφαλών και αποκλειστικών αλιευτικών 
παραχωρήσεων των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους. 
Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι της 
θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει να 
θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο μέρος 
εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.



PE483.528v01-00 14/128 PR\892576EL.doc

EL

μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα κατά το οποίο θα είναι σαφές ποιος έχει δικαίωμα να αλιεύει. 
Ένα σύστημα αλιευτικών παραχωρήσεων ενισχύει την ευθύνη και τη συνείδηση ιδιοκτησίας 
κάθε μεμονωμένου αλιέα. Το μεταβιβάσιμο πρέπει να είναι υποχρεωτικό μόνο στην περίπτωση 
όπου ένα κράτος μέλος δεν προσαρμόζει την αλιευτική της ικανότητα στους διαθέσιμους 
πόρους.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν τον περιορισμό του 
υποχρεωτικού συστήματος μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων στα μεγάλα 

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν τη δημιουργία μηχανισμών 
εκ μέρους των κρατών μελών που να 
διασφαλίζουν, για αυτούς τους στόλους 
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σκάφη. Το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων πρέπει να 
ισχύει για αποθέματα για τα οποία έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

και τις κοινότητες που εξαρτώνται από 
αυτούς, επί ίσοις όροις πρόσβαση στους 
αλιευτικούς πόρους.

Or. en

Τροπολογία 16
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. Με αυτά τα μέτρα 
πρέπει να καθορίζονται υποχρεωτικά 
ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας του 
στόλου και να διασφαλίζεται, μέσω 
εκτιμήσεων ικανότητας και 
προσαρμογών του επιπέδου του στόλου, 
ότι η ευθυγράμμιση επιτυγχάνεται σε 
επίπεδο συγκεκριμένων αλιευτικών 
ζωνών.

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32a) Τα κράτη μέλη και η Ένωση 
παρέχουν ένα επαρκές κοινωνικό δίχτυ 
ασφαλείας για αλιείς που πρέπει να 
εγκαταλείψουν τον κλάδο σε περιπτώσεις 
όπου η υπερικανότητα πρέπει να 
περιοριστεί.
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Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32β) Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει 
να γίνουν μεταβιβάσιμες εντός ενός 
κράτους μέλους, αν αυτό το κράτος μέλος 
δεν έχει καταφέρει να ευθυγραμμίσει την 
αλιευτική του ικανότητα στους 
διαθέσιμους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41a) Για να βελτιωθεί η συνεργασία με 
τις γειτονικές χώρες και να βελτιωθεί η 
διαχείριση των κοινών αποθεμάτων, η 
Ένωση πρέπει να στοχεύσει στη σύναψη 
συμφωνιών συνεργασίας για βιώσιμη 
αλιεία με αυτές τις χώρες. Σε αντίθεση με 
τις συμφωνίες βιώσιμης αλιείας, αυτές οι 
συμφωνίες συνεργασίας δεν πρέπει να 
στοχεύουν στην απόκτηση δικαιωμάτων 
αλιείας για λογαριασμό των στόλων της 
Ένωσης αλλά στην επίτευξη μίας 
κατάστασης κατά την οποία η Ένωση 
παρέχει χρηματοδότηση και τεχνική 
υποστήριξη με αντάλλαγμα την εφαρμογή 
των ίδιων ή συγκρίσιμων κανόνων 
βιώσιμης διαχείρισης με αυτούς της 
Ένωσης στην αντίστοιχη τρίτη χώρα 
εταίρο.

Or. en
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Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Η οικονομική βοήθεια της Ένωσης 
πρέπει να χορηγείται υπό τον όρο της 
συμμόρφωσης των κρατών μελών και των 
επιχειρήσεων με την κοινή αλιευτική 
πολιτική. Επομένως η εν λόγω οικονομική 
βοήθεια πρέπει να διακόπτεται, να 
αναστέλλεται ή να διορθώνεται σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
από τα κράτη μέλη και σοβαρών 
παραβιάσεων των εν λόγω κανόνων από 
τις επιχειρήσεις.

(52) Η οικονομική βοήθεια της Ένωσης 
πρέπει να χορηγείται υπό τον όρο της 
συμμόρφωσης των κρατών μελών και των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ιδιοκτητών σκαφών, με την κοινή 
αλιευτική πολιτική. Επομένως η εν λόγω 
οικονομική βοήθεια πρέπει να διακόπτεται, 
να αναστέλλεται ή να διορθώνεται σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
από τα κράτη μέλη και σοβαρών 
παραβιάσεων των εν λόγω κανόνων από 
τις επιχειρήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Ο διάλογος με τους εμπλεκομένους 
έχει αποδειχθεί ουσιώδης για την επίτευξη 
των στόχων της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Λαμβανομένων υπόψη των 
διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν 
στα ενωσιακά ύδατα και την αυξημένη 
περιφερειοποίηση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, τα γνωμοδοτικά συμβούλια 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι η κοινή 
αλιευτική πολιτική θα αξιοποιεί τη γνώση 
και την πείρα όλων των εμπλεκομένων.

(53) Ο διάλογος με τους εμπλεκομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων, έχει αποδειχθεί ουσιώδης για την 
επίτευξη των στόχων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής και πρέπει να 
ενθαρρύνεται περαιτέρω σε τοπικό, 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. 
Λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών 
συνθηκών που επικρατούν στα ενωσιακά 
ύδατα και την αυξημένη περιφερειοποίηση 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τα 
γνωμοδοτικά συμβούλια πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η κοινή αλιευτική 
πολιτική θα αξιοποιεί τη γνώση και την 
πείρα όλων των εμπλεκομένων.

Or. en

Τροπολογία 23
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) 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 και των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών.

Or. en
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Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει 
η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της 
για την επικαιροποίηση των εν λόγω 
απαιτήσεων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

(56) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει 
η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
με τους ενδιαφερομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων, κατά τις προπαρασκευαστικές 
εργασίες της για την επικαιροποίηση των 
εν λόγω απαιτήσεων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 
του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
2008 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού 
πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και 
χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας 
και τη στήριξη όσον αφορά τις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την 
κοινή αλιευτική πολιτική, πρέπει να 
καταργηθεί αλλά πρέπει να εξακολουθεί 
να ισχύει για τα εθνικά προγράμματα που 
εγκρίθηκαν για τη συλλογή και διαχείριση 
δεδομένων για τα έτη 2011-2013.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) τη διατήρηση των έμβιων υδάτινων 
πόρων και τη διαχείριση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων που στοχεύουν σε 
αυτούς τους πόρους· και

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) τη μείωση και, την εξάλειψη, όπου 
είναι δυνατόν, των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο πρέπει να είναι οριζόντιος στόχος για όλα τα μέτρα στο πλαίσιο  της ΚΑΠ.

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η κοινή αλιευτική πολιτική διασφαλίζει 
ότι οι δραστηριότητες αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας είναι βιώσιμες και 
τυγχάνουν διαχειρίσεως κατά τρόπο 
σύμφωνο με τον στόχο να εξασφαλιστεί 
υγιές θαλάσσιο περιβάλλον, παρέχοντας 
έτσι μακροπρόθεσμα βιώσιμα 
περιβαλλοντικά, οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη και συμβάλλοντας στη 
διαθεσιμότητα του επισιτιστικού 
εφοδιασμού
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βιώσιμες περιβαλλοντικές συνθήκες είναι προϋπόθεση για βιώσιμη οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη στον αλιευτικό κλάδο.

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η κοινή αλιευτική πολιτική εφαρμόζει 
την προληπτική προσέγγιση για τη 
διαχείριση των δραστηριοτήτων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας, καθορίζει 
ρυθμούς εκμετάλλευσης για όλα τα 
αποθέματα και έχει σκοπό να διασφαλίσει, 
το αργότερο έως το 2015, ότι τα 
αλιευόμενα είδη αποκαθίστανται και 
διατηρούνται πάνω από τα επίπεδα εκείνα 
που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διχείριση της αλιείας πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη της BMSY μέχρι το 2015. Το βασικό 
μέσο θα είναι ο καθορισμός αντίστοιχων ρυθμών εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η κοινή αλιευτική πολιτική υλοποιεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 
προκειμένου να διασφαλίσει των 
περιορισμό των επιπτώσεων αυτών των 
δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα.
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Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η κοινή αλιευτική πολιτική συμβάλλει 
στην επίτευξη και διατήρηση καλού 
περιβαλλοντικού καθεστώτος όπως 
ορίζεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο 
της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον
και στην απόφαση της Επιτροπής 
2010/477/ΕΕ της 1ης Σεπτεμβρίου 2010 
σχετικά με τα κριτήρια και τα 
μεθοδολογικά πρότυπα για την καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση των 
θαλάσσιων υδάτων για την οδηγία-
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική1 και 
άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ για το 
περιβάλλον.

_______________
1 ΕΕ L 232, 02.09.2010, σ. 14.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση: Η ΚΑΠ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική 
διασφαλίζει ότι η αλιευτική ικανότητα 
του στόλου ευθυγραμμίζεται με τα 
επίπεδα εκμετάλλευσης που συμφωνούν 
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με την παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπερικανότητα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την υπεραλίευση.

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) διασφαλίζει σταδιακά την εκφόρτωση 
όλων των αποθεμάτων που 
χρησιμοποιούνται εμπορικά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρώτο μέρος μετατίθεται σε νέα παράγραφο.

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) ελαχιστοποιεί και, όπου είναι 
δυνατόν, εξαλείφει όλα τα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετατέθηκε από το στοιχείο α) και τροποποιήθηκε. Η ΚΑΠ πρέπει να βοηθά τους αλιείς να 
αποφεύγουν όλα τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, όχι μόνο των εμπορικών αποθεμάτων.

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) διασφαλίζει τις συνθήκες για την 
άσκηση αποδοτικών και βιώσιμων
αλιευτικών δραστηριοτήτων για να 
αποκατασταθεί ένας οικονομικά βιώσιμος 
και ανταγωνιστικός αλιευτικός κλάδος,

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) συμβάλλει στη διασφάλιση δίκαιου 
βιοτικού επιπέδου για όσους εξαρτώνται 
από αλιευτικές δραστηριότητες και 
διασφαλίζει βελτιωμένες εργασιακές 
προδιαγραφές για τους αλιείς, ιδίως μέσω 
της συμμορφώσεως με τη νομοθεσία περί 
υγείας και ασφάλειας και μέσω των 
διατάξεων των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων των εργαζομένων·

Or. en
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Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) διασφαλίζει τη συστηματική και
εναρμονισμένη συλλογή και διαχείριση 
δεδομένων.

(στ) διασφαλίζει τη συστηματική ,
εναρμονισμένη και σε όλο το εύρος του 
οικοσυστήματος συλλογή δεδομένων και 
διαχείριση διαφανών δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια προσέγγιση της διαχείρισης της αλιείας που βασίζεται στο οικοσύστημα απαιτεί δεδομένα 
από όλο το εύρος του οικοσυστήματος.

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινή αλιευτική πολιτική διέπεται από
τις ακόλουθες αρχές χρηστής 
διακυβέρνησης:

Η κοινή αλιευτική πολιτική εφαρμόζει τις 
ακόλουθες αρχές χρηστής διακυβέρνησης:

Or. en

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την ευρεία συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων σε όλα τα στάδια από τη 
σύλληψη έως την εφαρμογή των μέτρων,

(δ) την ευρεία συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των κοινωνικών εταίρων, σε όλα τα 
στάδια από τη σύλληψη έως την εφαρμογή 
των μέτρων,

Or. en
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Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) την εφαρμογή εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) διαφανής επεξεργασία δεδομένων 
και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τη 
Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του ΟΗΕ για την Ευρώπη σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή 
του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα 
περιβάλλοντος (Σύμβαση του Άαρχους), η 
οποία εγκρίθηκε εκ μέρους της ΕΕ με την 
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απόφαση του Συμβουλίου 2005/370/ΕΚ, 
της 17ης Φεβρουαρίου 2005, για τη 
σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, της σύμβασης για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή 
του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα 
περιβάλλοντος, θα πρέπει να βελτιωθεί το 
επίπεδο και η ποιότητα των πληροφοριών 
που παρέχονται στο κοινό1.
______________________
1 ΕΕ L 124, 17.5.2005, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις δεσμεύσεις της ΕΕ βάσει της Σύμβασης του Άαρχους και της πρωτοβουλίας 
της ΕΕ για τη διαφάνεια.

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 –  περίπτωση 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ως «αλιέας» νοείται πρόσωπο το οποίο 
ασκεί επαγγελματικώς την αλιεία, όπως 
αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος, επί 
ενεργού αλιευτικού σκάφους ή ασκεί 
επαγγελματικώς τη συγκομιδή θαλάσσιων 
οργανισμών, όπως αναγνωρίζεται από το 
κράτος μέλος, χωρίς σκάφος·

Or. en

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «μέγιστη βιώσιμη απόδοση»: το μέγιστο 
αλίευμα που μπορεί να λαμβάνεται από 

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

ένα απόθεμα αλιευμάτων συνεχώς και για 
αόριστο χρονικό διάστημα, χωρίς να 
επηρεάζει αρνητικά την αναπαραγωγή 
του αποθέματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέγιστη βιώσιμη απόδοση, ως έννοια κλειδί της μεταρρύθμισης, πρέπει να ορίζεται σαφώς.

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – 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 
αποθέματα ιχθύων): προσέγγιση σύμφωνα 
με την οποία η έλλειψη κατάλληλων 
επιστημονικών πληροφοριών δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως λόγος για την αναβολή 
ή την παράλειψη λήψης διαχειριστικών 
μέτρων για τη διατήρηση ή την αποτροπή 
υπονόμευσης των ειδών-στόχων, συναφών 
ή εξαρτώμενων ειδών ή ειδών που δεν 
αποτελούν στόχο της αλιείας, καθώς και 
του περιβάλλοντός τους·

Or. en

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- «Fmsy»: το ποσοστό θνησιμότητας 
λόγω αλιείας που εναρμονίζεται με την 
επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «όριο αλιευμάτων»: ποσοτικό όριο 
εκφορτώσεων ενός αποθέματος ή ομάδας 
αποθεμάτων αλιευμάτων σε μία δεδομένη 
χρονική περίοδο·

– «όριο αλιευμάτων»: ποσοτικό όριο που 
αφορά όλα τα ψάρια ενός αποθέματος ή 
ομάδας αποθεμάτων αλιευμάτων τα οποία 
επιτρέπεται σε αλιέα να αλιεύει ή να 
θανατώνει (για ψαριά, για συλλογή ή για 
σύλληψη ή και χωρίς πρόθεση) σε μία 
δεδομένη χρονική περίοδο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα όρια αλιευμάτων εφαρμόζονται σε όλα τα ψάρια που αλιεύονται, όχι μόνο όσα 
εκφορτώνονται.

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – 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 
«προφύλαξη»:

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σημεία αναφοράς πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα αλιεύματα, όχι μόνο σε όσα 
εκφορτώνονται.
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Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 (ΕΕ L 409, 30.12.2006, σ.11) – άρθρο 2, 
παράγραφος 2 (κανονισμός για τη Μεσόγειο).

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «ουσιώδεις οικότοποι ψαριών»: 
ευπαθείς θαλάσσιοι οικότοποι που πρέπει 
να προστατεύονται διότι διαδραματίζουν 
ζωτικό ρόλο στην κάλυψη των 
οικολογικών και βιολογικών αναγκών 
ειδών ψαριών ως τόποι ωοτοκίας, 
εκτροφής και διατροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος χρησιμοποιείται στο άρθρο 8 (τεχνικά μέτρα).
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Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 14 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «τοποθεσία αποκατάστασης 
ιχθυαποθέματος»: σαφώς οριοθετημένος 
γεωγραφικός χώρος εντός των παράκτιων 
χωρικών υδάτων κράτους μέλους στον 
οποίο απαγορεύονται όλες οι αλιευτικές 
δραστηριότητες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Term used in new Article 7a

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – 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 συγκεκριμένου ιχθυαποθέματος, 
το οποίο εκφράζεται με βάση τα αλιεύματα 
ήτην αλιευτική προσπάθεια·

Or. en

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις»: ανακλητά δικαιώματα 

– «αλιευτικές παραχωρήσεις»: 
αποκλειστικά, ανακλητά και ατομικά 



PE483.528v01-00 32/128 PR\892576EL.doc

EL

χρήστη σε συγκεκριμένο τμήμα των 
αλιευτικών δυνατοτήτων που 
κατανέμονται σε ένα κράτος μέλος ή 
καθορίζονται σε σχέδια διαχείρισης που 
έχουν εκδοθεί από ένα κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1967/2006 , τα οποία ο 
κάτοχος μπορεί να μεταβιβάσει σε άλλους 
επιλέξιμους κατόχους παρόμοιων 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων,

δικαιώματα χρήστη σε συγκεκριμένο 
τμήμα των αλιευτικών δυνατοτήτων που 
κατανέμονται σε ένα κράτος μέλος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του ορισμού που απαιτείται για ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες στα άρθρα 27 
και 28.

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «δικαιώματα εδαφικής χρήσης στον 
τομέα της αλιείας (TURF)»: 
αποκλειστικά, ανακλητά και μη 
μεταβιβάσιμα δικαιώματα του χρήστη να 
αλιεύει σε συγκεκριμένη περιοχή, τα 
οποία εκχωρούνται από κράτος μέλος σε 
μεμονωμένο αλιέα ή ομάδα επιλέξιμων 
κατόχων· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των TURF είναι αναγκαίος για τη λήψη μεταβατικών μέτρων για τη Μεσόγειο·  άλλα 
κράτη μέλη μπορεί επίσης να επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μορφή εκχώρησης 
δικαιωμάτων ως εναλλακτική στις αλιευτικές παραχωρήσεις για την επίτευξη στόχων 
βιωσιμότητας για αποθέματα που δεν είναι αντικείμενο των αλιευτικών δυνατοτήτων που ορίζει 
το Συμβούλιο.
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Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «ατομικές αλιευτικές δυνατότητες»: 
ετήσιες αλιευτικές δυνατότητες 
κατανεμημένες στους κατόχους 
μεταβιβάσιμης αλιευτικής παραχώρησης 
σε κράτος μέλος με βάση την αναλογία 
αλιευτικών δυνατοτήτων που αφορούν το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος·

– «ατομικές αλιευτικές δυνατότητες»: 
ετήσιες αλιευτικές δυνατότητες 
κατανεμημένες στους κατόχους 
μεταβιβάσιμης αλιευτικής παραχώρησης 
σε κράτος μέλος με βάση την αναλογία 
αλιευτικών δυνατοτήτων που αφορούν το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, μετά τη 
διεξαγωγή ανταλλαγών με άλλα κράτη 
μέλη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση: Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να κατανέμουν τις αλιευτικές αυτές δυνατότητες παρά 
μόνο στους κατόχους των αλιευτικών παραχωρήσεων που διατηρούν ή που αποκτούν μέσω 
ανταλλαγών με άλλα κράτη μέλη. Δεν μπορούν να εκχωρήσουν δυνατότητες που έχουν 
χορηγήσει στους κατόχους των αντίστοιχων αλιευτικών παραχωρήσεων.

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – 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 
ενός σκάφους να αλιεύει, η οποία 
υπολογίζεται με βάση τη χωρητικότητα σε 
μονάδες GT (ολική χωρητικότητα) και την
ισχύ του σε μονάδες kW, όπως ορίζεται 
στα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2930/86, αν χρειαστεί δε, και με 
βάση πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως 
χαρακτηριστικά εξοπλισμού και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά καθώς και 
άλλα εξαρτήματα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αλιευτική ικανότητα περιγράφει ουσιαστικά την ικανότητα σκάφους ή στόλου σκαφών να 
αλιεύουν. Η ολική χωρητικότητα και η ισχύς κινητήρα λειτουργούν ως απλοποιημένοι δείκτες 
αλλά μία σειρά από άλλους παράγοντες επίσης επηρεάζουν την αλιευτική ικανότητα, όπως το 
μέγεθος, τα εξαρτήματα εξοπλισμού και λειτουργικά χαρακτηριστικά των σκαφών. Αυτά πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη όπου χρειάζεται ένα καλύτερο μέτρο για τον υπολογισμό της ικανότητας.

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «επιχείρηση»: το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που λειτουργεί ή κατέχει 
επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί 
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που 
συνδέονται με οποιοδήποτε στάδιο της 
παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας, 
διανομής και λιανικής πώλησης των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

– «επιχείρηση»: το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που λειτουργεί ή κατέχει 
επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί 
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που 
συνδέονται με οποιοδήποτε στάδιο της 
παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας, 
διανομής και λιανικής πώλησης των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση που 
εκπροσωπεί επαγγελματίες της αλιείας, 
αναγνωρίζεται νομικά και έχει αναλάβει 
τη διαχείριση της πρόσβασης σε 
αλιευτικούς πόρους καθώς και 
επαγγελματικές δραστηριότητες αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας·

Or. en

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «πλεόνασμα επιτρεπόμενων 
αλιευμάτων»: εκείνο το μέρος του 
επιτρεπόμενου αλιεύματος που ένα 
παράκτιο κράτος δεν έχει την ικανότητα να 
αλιεύσει·

– «πλεόνασμα επιτρεπόμενων 
αλιευμάτων»: εκείνο το μέρος του 
επιτρεπόμενου αλιεύματος που ένα 
παράκτιο κράτος δεν έχει την ικανότητα να 
αλιεύσει, τηρουμένου του συνολικού 
ποσοστού εκμετάλλευσης κάτω από τα 
επίπεδα στα οποία είναι ικανά για 
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αποκατασταθούν από μόνα τους και 
τηρουμένων των πληθυσμών των 
αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα 
που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των αποθεμάτων πρέπει να διασφαλίζει ότι η υπεραλίευση στα ύδατα τρίτων χωρών 
αποφεύγεται.

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής»: 
υπολογισμός της μάζας των ιχθύων ενός 
συγκεκριμένου πόρου που αναπαράγεται 
σε καθορισμένο χρόνο, 
συμπεριλαμβανομένων αρσενικών και 
θηλυκών καθώς και ζωοτόκων ιχθύων.

– «βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής»: 
υπολογισμός της μάζας των ιχθύων ενός 
συγκεκριμένου αποθέματος που είναι 
αρκετά ώριμο για αποκατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων αρσενικών και 
θηλυκών καθώς και ζωοτόκων ιχθύων.

Or. en

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια από 
τις γραμμές βάσης, τα οποία τελούν υπό 
την κυριαρχία ή δικαιοδοσία τους, τα 
κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται, από την 1η 
Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2022, να περιορίζουν την αλιεία σε 
αλιευτικά σκάφη τα οποία αλιεύουν 
παραδοσιακά στα ύδατα αυτά από λιμένες 
παρακείμενων ακτών, με την επιφύλαξη 
των ρυθμίσεων για ενωσιακά αλιευτικά 
σκάφη που φέρουν τη σημαία άλλων 

2. Σε ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια από 
τις γραμμές βάσης, τα οποία τελούν υπό 
την κυριαρχία ή δικαιοδοσία τους, τα 
κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται, από την 1η 
Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2022, να περιορίζουν την αλιεία σε 
αλιευτικά σκάφη τα οποία αλιεύουν 
παραδοσιακά στα ύδατα αυτά από λιμένες 
παρακείμενων ακτών, με την επιφύλαξη 
των ρυθμίσεων για ενωσιακά αλιευτικά 
σκάφη που φέρουν τη σημαία άλλων 
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κρατών μελών στο πλαίσιο υφιστάμενων 
σχέσεων γειτονίας μεταξύ κρατών μελών 
και των ρυθμίσεων που προβλέπονται στο 
παράρτημα I, που καθορίζουν για κάθε 
κράτος μέλος τις γεωγραφικές ζώνες εντός 
των παράκτιων ζωνών άλλων κρατών 
μελών στις οποίες ασκούνται αλιευτικές 
δραστηριότητες καθώς και τα είδη τα 
οποία αφορούν. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις 
παρεκκλίσεις που θεσπίζουν με βάση την 
παρούσα παράγραφο.

κρατών μελών στο πλαίσιο υφιστάμενων 
σχέσεων γειτονίας μεταξύ κρατών μελών 
και των ρυθμίσεων που προβλέπονται στο 
παράρτημα I, που καθορίζουν για κάθε 
κράτος μέλος τις γεωγραφικές ζώνες εντός 
των παράκτιων ζωνών άλλων κρατών 
μελών στις οποίες ασκούνται αλιευτικές 
δραστηριότητες καθώς και τα είδη τα 
οποία αφορούν. Τα κράτη μέλη 
προβλέπουν αποκλειστική ή 
προτιμησιακή πρόσβαση για τους 
ερασιτέχνες, παράκτιους αλιείς ή τους 
αλιείς μικρής κλίμακας, λαμβάνοντας 
υπόψη κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των 
πιθανών οφελών από την εκχώρηση 
αποκλειστικής ή προτιμησιακής 
πρόσβασης σε τοπικές ή πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και σε αλιείς που ασκούν 
πρακτικές επιλεκτικής αλιείς ή πρακτικές 
με μικρές επιπτώσεις. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις 
παρεκκλίσεις που θεσπίζουν με βάση την 
παρούσα παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προτιμησιακή πρόσβαση στους αλιείς μικρής κλίμακας και τους ερασιτέχνες. 
Εξασφαλίζουν περισσότερη απασχόληση από ό,τι τα σκάφη μεγάλης κλίμακας και περισσότερη 
προστιθέμενη αξία στις παράκτιες κοινότητες.

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΜΒΙΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΕΜΒΙΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Or. en
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Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) καθορισμό στόχων για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των αποθεμάτων,

(β) καθορισμό στόχων για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των αποθεμάτων και την 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα διατήρησης μπορεί επίσης να καλύπτουν τον ορισμό στόχων προστασίας του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως συγκεκριμένων ορίων στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα.

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) της θέσπισης κινήτρων για την 
προαγωγή περισσότερο επιλεκτικών 
μεθόδων αλιείας, ή μεθόδων με μικρές 
επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων 
ευκαιριών για προτιμησιακή πρόσβαση 
στην αλιεία και κινήτρων οικονομικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καλύτερο κίνητρο για τη χρήση επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων είναι μία αυξημένη 
ποσόστωση για τον εν λόγω αλιέα. 

Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(στ) θέσπιση των τεχνικών μέτρων που 
αναφέρονται στα άρθρα 8 και 14,
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Or. en

Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ζ) θέσπιση μέτρων σχετικά με την 
υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 15,

Or. en

Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηa) έγκριση άλλων μέτρων που βοηθούν 
στην επίτευξη των άρθρων 2 και 3.

Or. en

Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Ορισμός τοποθεσιών αποκατάστασης 

ιχθυαποθεμάτων
1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αντιστροφή της κατάρρευσης των 
αποθεμάτων αλιευμάτων και να αυξηθεί 
η αναπαραγωγή των ψαριών στη 
θάλασσα και προκειμένου να 
διατηρήσουμε, να συντηρήσουμε και να 
διαχειριστούμε τα αποθέματα 
αλιευμάτων και να προστατεύσουμε τους 
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έμβιους υδρόβιους πόρους και τα 
θαλάσσια οικοσυστήματα, στο πλαίσιο 
μιας προληπτικής προσέγγισης, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν 
συνεκτικό δίκτυο θαλασσίων καταφυγίων 
με σκοπό την διατήρηση των αλιευτικών 
πόρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν 
ουσιώδεις οικοτόπους ψαριών και δη 
τόπους ωοτοκίας, εκτροφής και 
διατροφής για τα αποθέματα αλιευμάτων.
2. Τα κράτη μέλη εντοπίζουν και ορίζουν 
τοποθεσίες, σε εκείνους τους αριθμούς 
που κρίνονται απαραίτητοι για την 
δημιουργία συνεκτικών δικτύων 
αποκατάστασης ιχθυποθεμάτων, τα 
οποία υπάγονται στην κυριαρχία και στην 
δικαιοδοσία των κρατών μελών και 
καλύπτουν το 10% με 20% των 
παράκτιων χωρικών υδάτων κάθε 
κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με 
τις εν λόγω τοποθεσίες. Η συγκρότηση 
του δικτύου γίνεται σταδιακά, σύμφωνα 
με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
(a) Ως τις …*:
- Οι τοποθεσίες αποκατάστασης 
ιχθυποθεμάτων ανέρχονται σε 
τουλάχιστον 5% των υδάτων επικράτειας 
κάθε κράτους μέλους
(β) Ως τις …*:
- Οι τοποθεσίες αποκατάστασης 
ιχθυποθεμάτων ανέρχονται σε 
τουλάχιστον 10% των υδάτων 
επικράτειας κάθε κράτους μέλους
3. Η θέση των τοποθεσιών 
αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων δεν 
τροποποιείται μέσα στα πρώτα πέντε 
χρόνια από τον ορισμό τους. Αν μια 
τροποποίηση καταστεί αναγκαία, θα γίνει 
μόνο αφού οριστεί νέα τοποθεσία ή 
τοποθεσίες των ίδων διαστάσεων·
4. Τα μέτρα και οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 
ανωτέρω κοινοποιούνται στην Επιτροπή, 
από κοινού με την επιστημονική, τεχνική, 
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κοινωνική και νομική τους αιτιολόγηση 
και δημοσιεύονται.
5. Οι αρμόδιες αρχές των 
ενδιαφερομένων κρατών μελών 
αποφασίζουν εάν οι τοποθεσίες 
αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων που 
ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 1, 2 και 3 θα περιβάλλονται 
από ζώνη ή ζώνες περιορισμένης 
αλιευτικής δραστηριότητας και 
αποφασίζουν, κατόπιν επικοινωνίας με 
την Επιτροπή, σχετικά με τα αλιευτικά 
εργαλεία που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στις εν λόγω ζώνες και 
σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα 
διαχείρισης και τους τεχνικούς κανόνες 
που θα ισχύουν σε αυτές, κανόνες που δεν 
μπορούν να είναι ελαστικότεροι από την 
νομοθεσία της ΕΕ. Αυτές οι πληροφορίες 
διατίθενται δημοσίως.
6. Αν ένα αλιευτικό σκάφος περνά μέσα 
από μια τοποθεσία αποκατάστασης 
ιχθυαποθέματος, διασφαλίζει ότι όλα τα 
εργαλεία του σκάφους που 
χρησιμοποιούνται για αλιευτικούς 
σκοπούς προσδένονται σταθερά και 
στοιβάζονται κατά τη διάρκεια της 
διέλευσης·
7. Η Ένωση λαμβάνει επίσης μέτρα για 
να μειώσει τις πιθανές αρνητικές 
κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες 
από τον ορισμό τοποθεσιών 
αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων.
__________________________
* ΕΕ Να προστεθεί η ημερομηνία που 
αντιστοιχεί σε ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.
** ΕΕ Να προστεθεί ημερομηνία που 
αντιστοιχεί σε τρία έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ερμηνεία αυτής της πρότασης μπορεί να βρεθεί στην αιτιολόγηση.

Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

Or. en

Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) απαγόρευση ή περιορισμό των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες 
ζώνες ή/και περιόδους, 
συμπεριλαμβανομένων των τόπων 
ωοτοκίας και εκτροφής καθώς και άλλων 
ουσιωδών οικοτόπων ψαριών·
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Or. en

Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 περιοχή για μια ορισμένη 
ελάχιστη περίοδο προκειμένου να 
προστατευτούν ουσιώδεις οικότοποι 
ψαριών και οι λειτουργίες που επιτελούν 
καθώς και τα είδη που παρατίθενται στο 
παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
και στην οδηγία 2009/147ΕΚ αλλά και οι 
προσωρινές συγκεντρώσεις ενός τρωτού 
υδάτινου πόρου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αρκεί να προστατεύεται ο "τρωτός υδάτινος πόρος" αλλά και οι ουσιώδεις οικότοποι 
ψαριών και οι λειτουργίες που επιτελούν καθώς και τα είδη που παρατίθενται στις οδηγίες για 
τα πτηνά και για τους οικοτόπους.

Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στο πλαίσιο της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας, θεσπίζει 
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 για όλες τις αλιευτικές ζώνες 
ως τις…*.
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________________________
** ΕΕ Να προστεθεί ημερομηνία που 
αντιστοιχεί σε τέσσερα έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού 

Or. en

Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 αλιευτικών 
δυνατοτήτων για τα σχετικά 
ιχθυαποθέματα επί τη βάσει 
προκαθορισμένων οριακών σημείων 
αναφοράς· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Τέτοια σημεία αναφοράς πρέπει να νοούνται ως όρια τα οποία δεν επιτρέπεται να 
ξεπερνιούνται.

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τέτοια σημεία αναφοράς πρέπει να νοούνται ως όρια τα οποία δεν επιτρέπεται να 
ξεπερνιούνται.
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Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) μέτρα που ελαχιστοποιούν τον 
αντίκτυπο των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο 
περιβάλλον σύμφωνα με την νομοθεσία 
της Ένωσης και τις διεθνείς συμφωνίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΚΑλΠ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι γίνεται σεβαστή και εφαρμόζεται η περιβαλλοντική 
πολιτική.

Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική διαχείριση του οικοσυστήματος, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το σύνολο του οικοσυστήματος.

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 9 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα πολυετή σχέδια συμμορφούνται 
στους στόχους των Άρθρων 2 και 3,
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προφανώς τα πολυετή σχέδια πρέπει να αποσκοπούν στην επίτευξη των ίδιων στόχων με αυτόν 
τον βασικό κανονισμό.

Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα πολυετή σχέδια προβλέπουν 
προσαρμογές του ποσοστού θνησιμότητας 
λόγω αλιείας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η 
αποκατάσταση και διατήρηση όλων των 
αποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα 
παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης έως το 2015.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συναφής με το τροποποιημένο Άρθρο 2 διατύπωση.

Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 10 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτός ο 
καθορισμός ποσοστού θνησιμότητας λόγω 
αλιείας με το οποίο αποκαθίστανται και 
διατηρούνται τα αποθέματα πάνω από τα 
επίπεδα παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης, τα πολυετή σχέδια εφαρμόζουν 
προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση 
της αλιείας και ορίζουν 
αντιπροσωπευτικά πρότυπα και μέτρα τα 
οποία διασφαλίζουν τουλάχιστον
συγκρίσιμο βαθμό διατήρησης των 
σχετικών αποθεμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη δεδομένων δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για αδράνεια.

Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα πολυετή σχέδια παρέχουν ένα 
πλαίσιο που εξασφαλίζει ότι τα κράτη 
μέλη που δραστηριοποιούνται στον ίδιο 
τύπο αλιείας λαμβάνουν μέτρα τα οποία 
συνάδουν μεταξύ τους, σύμφωνα με το 
Άρθρο 34, προκειμένου να προσαρμόσουν 
την αλιευτική ικανότητα του στόλου σε 
επίπεδα συμβατά με το Άρθρο 2. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα για την καταπολέμηση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας θα πρέπει κατά 
προτίμηση να εφαρμόζονται στο επίπεδο αλιείας και να συντονίζονται μεταξύ των 
ενδιαφερομένων κρατών μελών 
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Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα πολυετή σχέδια προβλέπουν μέτρα 
που συμβάλλουν στην επίτευξη και τη 
διατήρηση καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης για το θαλάσσιο περιβάλλον 
και σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης 
των ειδών και των οικοτόπων, όπως 
ορίζονται στην νομοθεσία της Ένωσης 
για το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 τα 
αποθέματα, τους τύπους αλιείας και το 
θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο 
εφαρμόζεται το πολυετές σχέδιο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα πολυετές σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα είδη αλιείας.

Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση μεταξύ των σκοπών των πολυετών 
σχεδίων που ορίζονται στο Άρθρο 10 και το περιεχόμενο πολυετών σχεδίων, το οποίο πρέπει να 
περιέχει τους συμπεφωνημένους σκοπούς. 

Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) αξιολόγηση της ικανότητας του 
στόλου και, στις περιπτώσεις που η 
αλιευτική ικανότητα δεν ευρίσκεται σε 
ουσιαστική ισορροπία με τις διαθέσιμες 
αλιευτικές δυνατότητες, πρέπει να 
αναληφθεί από κάθε ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος σχέδιο μείωσης της 
ικανότητας, συμπεριλαμβανομένου 
χρονοδιαγράμματος και ειδικών 
ενεργειών  που θα οδηγήσουν στην 
ευθυγράμμιση αυτής της αλιευτικής 
ικανότητας με τις διαθέσιμες αλιευτικές 
δυνατότητες εντός έτους από την έναρξη 
της ισχύος του πολυετούς σχεδίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αξιολογήσεις της ικανότητας και τα σχέδια μείωσης της ικανότητας θα πρέπει κατά 
προτίμηση να πραγματοποιούνται στο επίπεδο αλιείας, όχι μόνο σε επίπεδο μεμονωμένου 
κράτους μέλους.

Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) αξιολόγηση του αντικτύπου του 
στόλου στα είδη στόχου και το θαλάσσιο 
περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ– σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iiia) σχετικοί με την αλιεία περιγραφικοί 
δείκτες της καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης όπως ορίζονται στην Οδηγία 
2008/56/ΕΚ και την Απόφαση 
2010/477/ΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΚΑλΠ πρέπει να συμβάλει στην εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική.

Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 επιδιώξεις για 
εκείνο το τμήμα του κύκλου ζωής των 
ανάδρομων και κατάδρομων ειδών το 
οποίο δαπανάται σε γλυκά ύδατα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση μεταξύ των στόχων των πολυετών 
σχεδίων που ορίζονται στο Άρθρο 10 και το περιεχόμενο πολυετών σχεδίων, το οποίο πρέπει να 
περιέχει τους συμπεφωνημένους σκοπούς. 

Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
της αλιείας στο οικοσύστημα·

η) την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
της αλιείας στο οικοσύστημα, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
προστασία των ειδών και των οικοτόπων 
που καλύπτονται από την Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ και την Οδηγία 2009/147/ΕΚ 
από τον αντίκτυπο της αλιείας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 92/43/ΕΚ αναφέρεται στα είδη ζώων και φυτών κοινοτικού ενδιαφέροντος που 
χρήζουν αυστηρής προστασίας.  Η οδηγία 2009/147/ΕΚ για την προστασία των άγριων πτηνών.

Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) κανόνες που διευκολύνουν την 
υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 
15(1β)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πολυετή σχέδια είναι το καταλληλότερο πλαίσιο για την εφαρμογή ειδικών κανόνων για την 
διευκόλυνση της υποχρέωσης εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων για συγκεκριμένη αλιεία.
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Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 12 – τίτλος

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.

Or. en

Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Σε ειδικές ζώνες διατήρησης κατά την 
έννοια του άρθρου 6 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, ζώνες ειδικής προστασίας  
κατά την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ και άλλες προστατευόμενες 
θαλάσσιες περιοχές κατά την έννοια του 
άρθρου 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2008/56/ΕΚ, οι αλιευτικές δραστηριότητες
ρυθμίζονται από το κράτος μέλος που 
έχει ορίσει την περιοχή κατά τρόπον ώστε 
να συμμορφούται με τους στόχους των 
προαναφερόμενων οδηγιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα διατύπωση για την διευκρίνιση των ευθυνών διαφόρων κρατών μελών. 

Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζονται τεχνικά μέτρα για τη 
διασφάλιση της προστασίας των έμβιων 

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

υδάτινων πόρων και τη μείωση της 
επίπτωσης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στα ιχθυαποθέματα και 
στα θαλάσσια οικοσυστήματα σε σχέση με 
τις δραστηριότητες των αλιευτικών 
σκαφών της Ένωσης εντός και εκτός των 
υδάτων της Ένωσης.   Τα πλαίσια 
τεχνικών μέτρων:

Or. en

Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 πληθυσμών των 
αλιευόμενων ειδών σε επίπεδα ανώτερα 
εκείνων που είναι ικανά να εξασφαλίσουν 
τη δυνατότητα παραγωγής της μέγιστης 
βιώσιμης απόδοσης μέσω βελτιώσεων 
στην επιλεκτικότητα ανά είδος, μέγεθος 
και φύλο· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Συναφής διατύπωση σε όλο τον κανονισμό.

Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μειώνουν τα αλιεύματα κάτω του 
κανονικού μεγέθους·

β) μειώνουν και, όπου είναι δυνατόν, 
εξαλείφουν τα αλιεύματα κάτω του 
κανονικού μεγέθους·

Or. en
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Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μειώνουν τα αλιεύματα ανεπιθύμητων
θαλάσσιων οργανισμών·

γ) ελαχιστοποιούν και, όπου είναι δυνατό, 
εξαλείφουν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα 
θαλάσσιων οργανισμών 
συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων 
πτηνών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συναφής διατύπωση σε όλο τον κανονισμό. Είναι τα αλιεύματα ανεπιθύμητα όχι οι θαλάσσιοι 
οργανισμοί.

Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) μειώνουν και, όπου είναι δυνατόν, 
εξαλείφουν την επίπτωση των αλιευτικών 
εργαλείων στο οικοσύστημα και στο 
περιβάλλον, με ειδική έμφαση στην 
προστασία των βιολογικά ευαίσθητων 
αποθεμάτων και οικοτόπων.

Or. en

Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 α
Πιλοτικά προγράμματα για αυξημένη 

επιλεκτικότητα
1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
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πιλοτικά προγράμματα που αποσκοπούν 
στην βελτίωση της επιλεκτικότητας στην 
αλιεία έως τα τέλη του 2014. Τα 
αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών 
προγραμμάτων αντικατοπτρίζονται στο 
μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης κάθε 
τύπου αλιείας με την μορφή πρόσθετων 
κινήτρων για την χρήση των πλέον 
επιλεκτικών εργαλείων και αλιευτικών 
μεθόδων που διατίθενται.
2. Η Ένωση παρέχει οικονομική ενίσχυση 
υπέρ της χρήσης επιλεκτικών εργαλείων 
προκειμένου να μειωθούν τα ανεπιθύμητα 
και απαγορευμένα αλιεύματα. Στα μέτρα 
οικονομικής στήριξης δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή σε αλιείς οι οποίοι έχουν θιγεί 
από την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων 
των αλιευμάτων και που ασκούν 
δραστηριότητα σε μικτό τύπο αλιείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων αποτελεί κίνητρο για τους αλιείς ώστε να 
λάβουν μέτρα για την αύξηση της επιλεκτικότητας. Ωστόσο, απαιτείται πρόσθετη στήριξη από 
τις αρχές προκειμένου να συνδράμουν τους αλιείς να μειώσουν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα.

Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων

Υποχρέωση εκφόρτωσης και καταγραφής
όλων των αλιευμάτων

Or. en

Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ευκολότερη η εφαρμογή μιας προσέγγισης ανάλογα με τον τύπο αλιείας, εφόσον τα 
πολυετή σχέδια που διευκρινίζουν τους κανόνες μπορούν να εγκριθούν πριν από την έναρξη της 
ισχύος της απαγόρευσης απόρριψης. 

Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου
2014:

α) Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου
2015:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί αρκετός χρόνος προκειμένου να είναι δυνατή η έγκριση πολυετών σχεδίων με 
ειδικούς κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις εκφόρτωσης εάν χρειασθεί.

Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– αλιεία μικρών πελαγικών ειδών και 
αλιεία για βιομηχανικούς σκοπούς, [π.χ. 
με στόχο τα σκουμπριά, τις ρέγγες, τα
σαφρίδια, τα προσφυγάκια, τους
βασιλάκηδες, τους γαύρους, τους
γουρλομάτηδες, τις σαρδέλες, τις φρίσσες 
(Sardinella spp.), τους καπελάνους· τη 
σαρδελόρεγγα, το αμμόχελο (λουτσάκι), 
και το σύκο της Νορβηγίας·] 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσέγγιση ανάλογα με τον τύπο αλιείας. Η αλιεία πελαγικών ειδών πρέπει να είναι η πρώτη 
που θα εφαρμόσει την απαγόρευση απόρριψης, εφόσον εδώ είναι σχετικά εύκολη η εφαρμογή 
της.

Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ερυθροί τόνοι, ξιφίες, μακρύπτεροι 
τόνοι, μεγαλόφθαλμοι τόνοι, άλλοι 
ιστιοφόροι.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

μεταφέρθηκε στην παράγραφο β.

Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 
2016:
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- βενθική αλιεία με στόχο την αλίευση 
κορέγονου/Γαδοειδών,  [π.χ. με στόχο τον 
γάδο, τον εγκλεφίνο, τον μερλούκιο και 
τον μαύρο μπακαλιάρο]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στους τύπους αλιείας που πιλοτικά προγράμματα έχουν ήδη αποδείξει ότι είναι δυνατή μια 
απαγόρευση απόρριψης θα εφαρμοσθεί μάλλον σύντομα μια απαγόρευση. Πρέπει να δοθεί 
ακόμη ένας χρόνος ώστε να υπάρχει η δυνατότητα έγκρισης πολυετών σχεδίων με ειδικούς 
κανόνες εάν χρειασθεί.

Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών, [π.χ. 
με στόχο τα θυννοειδή, τον ξιφία και άλλα 
ιστιοφόρα]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στους τύπους αλιείας που πιλοτικά προγράμματα έχουν ήδη αποδείξει ότι είναι δυνατή μια 
απαγόρευση απόρριψης θα εφαρμοσθεί μάλλον σύντομα μια απαγόρευση.

Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

γ) Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 
2018: όλους τους άλλους τύπους αλιείας
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Γροιλανδίας, μπρόσμιοι, κοκκινόψαρα 
και μεσογειακά βενθοπελαγικά 
αποθέματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τελικά, όλοι οι τύποι αλιείας πρέπει να καλύπτονται από μια απαγόρευση απόρριψης.

Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μόλις εισαχθεί υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων σε 
έναν τύπο αλιείας, όλα τα αλιεύματα 
ειδών που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων 
καταγράφονται και αφαιρούνται από την 
ποσόστωση του οικείου αλιέα, οργάνωσης 
παραγωγών ή κοινής οργάνωσης 
συλλογικής διαχείρισης, με εξαίρεση τα 
είδη που μπορούν να ελευθερωθούν στην 
θάλασσα σύμφωνα με την παράγραφο 1β· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα αλιεύματα πρέπει να αφαιρούνται από την αντίστοιχη ποσόστωση του ενδιαφερόμενου 
αλιέα.

Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα είδη που ακολουθούν 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
εκφόρτωσης που ορίζεται στην 
παράγραφο 1:
- είδη για τα οποία οι βέλτιστες 
διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις 
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καταδεικνύουν υψηλό βαθμό επιβίωσης, 
όταν ελευθερώνονται στη θάλασσα υπό 
καθορισμένες συνθήκες για συγκεκριμένο 
τύπο αλιείας·
- είδη που κατατάσσονται ως 
«απαγορευμένα είδη» στο αντίστοιχο 
άρθρο των κανονισμών του Συμβουλίου 
για τον καθορισμό των ετήσιων 
αλιευτικών δυνατοτήτων·
- είδη για τα οποία έχουν ορισθεί 
μηδενικά TAC·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είδη που επιβιώνουν από την απόρριψη σε ορισμένο τύπο αλιείας θα πρέπει να ελευθερώνονται 
στην θάλασσα. Είδη για τα οποία έχουν ορισθεί μηδενικά TAC και είδη για τα οποία 
απαγορεύεται η αλιεία πρέπει να αποκλείονται από την υποχρέωση εκφόρτωσης λόγω της 
ευπάθειάς τους προκειμένου να διασφαλισθεί ότι αυτά δεν θα εισέλθουν στην αγορά.

Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 15 – παράγραφος 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Για να απλοποιηθεί και να 
εναρμονισθεί η εφαρμογή της 
υποχρέωσης εκφόρτωσης όλων των 
άλλων αλιευμάτων και για να αποφευχθεί 
η μη ενδεδειγμένη διατάραξη της αλιείας 
στόχου καθώς και για να μειωθεί η 
ποσότητα των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων, πολυετή σχέδια που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το Άρθρο 9 ή 
άλλες νομοθετικές πράξεις που 
εγκρίνονται από την Ένωση ορίζουν, 
όπου είναι απαραίτητο,
- κατάλογο ειδών που δεν αποτελούν 
στόχο της αλιείας με χαμηλή φυσική 
αφθονία που μπορούν να καταλογισθούν 
στην ποσόστωση των ειδών στόχου της 
εν λόγω αλιείας μετά την πλήρη 
χρησιμοποίηση της εθνικής ετήσιας 
ποσόστωσης για αυτά τα είδη που δεν 
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αποτελούν στόχο και εφόσον τα 
συσσωρευμένα τους αλιεύματα δεν 
υπερβαίνουν το 5% του συνολικού 
αλιεύματος των ειδών στόχου και εάν το 
απόθεμα των ειδών που δεν είναι στόχοι 
ευρίσκεται εντός των ασφαλών 
βιολογικών ορίων· 
- ελάχιστες εξαιρέσεις από την 
υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων ορισμένων ειδών σε 
ορισμένους τύπους αλιείας ή για νεαρούς 
ιχθύες ορισμένων ειδών σε ορισμένους 
τύπους αλιείας, σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση 
για ανθρώπινη κατανάλωση· 
- κανόνες για κίνητρα προκειμένου να 
αποφευχθεί η αλίευση ιχθυδίων, 
συμπεριλαμβανομένης υψηλότερης 
μερίδας ποσοστώσεων που θα πρέπει να 
αφαιρεθεί από την ποσόστωση του αλιέα 
στην περίπτωση αλίευσης ιχθυδίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξαιρέσεις και διευκολύνσεις είναι αναγκαίες για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα εφαρμογής της 
απαγόρευσης των απορρίψεων.

Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Θεσπίζονται ελάχιστα μεγέθη αναφοράς 
διατήρησης με βάση τις βέλτιστες 
διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις
για τα ιχθυαποθέματα τα οποία 
υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης 
όλων των αλιευμάτων όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1, σε περιπτώσεις  κατά τις 
οποίες η υποχρέωση εκφόρτωσης 
αποτυγχάνει να αποτρέψει επαρκώς την 
αλίευση ιχθυδίων. Η πώληση αλιευμάτων 
από αυτά τα ιχθυαποθέματα, όταν 
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υπολείπονται του ελάχιστου μεγέθους 
αναφοράς διατήρησης, περιορίζεται σε
χρήσεις που δεν αφορούν την ανθρώπινη 
κατανάλωση όπως ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια
ή ζωοτροφές. Η Επιτροπή ελέγχει την 
αγορά και εγκρίνει μέτρα για την 
απαγόρευση της εμπορίας ιχθυδίων για 
μη ανθρώπινη κατανάλωση όταν οι τιμές 
υπερβαίνουν τις κανονικές τιμές αγοράς 
ενήλικων ιχθύων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση, ή λαμβάνει άλλα 
μέτρα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βρώσιμα ψάρια δεν πρέπει να μετατρέπονται σε ιχθυάλευρα εάν έχουν αλιευθεί κατά λάθος. 
Ωστόσο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει ελάχιστο μέγεθος και τα μικρότερου 
μεγέθους ψάρια επιτρέπεται να πωλούνται μόνο για μη ανθρώπινη κατανάλωση, η αγορά 
ιχθυάλευρων πρέπει να ελέγχεται και η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει 
σε περιπτώσεις που οι τιμές των ιχθυάλευρων είναι υπερβολικά υψηλές και δημιουργούν 
κίνητρα για την αλίευση ιχθυδίων. 

Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Θεσπίζονται πρότυπα εμπορίας 
αλιευμάτων που αλιεύονται καθ' υπέρβαση 
καθορισμένων αλιευτικών δυνατοτήτων 
σύμφωνα με το άρθρο 39 [του κανονισμού 
για την κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση του προφανούς λάθους της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 15 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Για μια μεταβατική περίοδο, 
τα κράτη μέλη προωθούν εθελοντική 
πλήρη τεκμηρίωση με τηλεόραση 
κλειστού  κυκλώματος (CCTV), και 
συγκρίσιμα μέσα, χορηγώντας πρόσθετες 
αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με το 
Άρθρο 29, παρ. 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταμοιβή αυξάνει την αποδοχή από τους αλιείς της τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος.

Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Τα γνωμοδοτικά συμβούλια που 
θεσπίζονται βάσει του Άρθρου 52 
γνωμοδοτούν σχετικά με το πώς να 
πραγματοποιείται πλήρης τεκμηρίωση 
όλων των αλιευτικών και μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.  Προετοιμάζουν επίσης 
γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις ειδικές 
εξαιρέσεις για είδη με υψηλό βαθμό 
επιβίωσης υπό ειδικές αλιευτικές 
συνθήκες όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1β καθώς και για άλλα ειδικά 
μέτρα σε σχέση με την υποχρέωση για 
εκφόρτωση όλων των αλιευμάτων.   

Or. en
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Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 σχετικά με τη θέσπιση του 
μέτρου που ορίζεται στην παράγραφο 1 με 
σκοπό τη συμμόρφωση με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης και τη θέσπιση 
των μέτρων που παρατίθενται στην 
παράγραφο 2 για την απαγόρευση της 
εμπορίας νεαρών ιχθύων για μη 
ανθρώπινη κατανάλωση.

Or. en

Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Το Συμβούλιο, κατά τον ορισμό των 
αλιευτικών δυνατοτήτων και την 
κατανομή τους στα κράτη μέλη ενεργεί 
σύμφωνα με το Άρθρο 2 και εφαρμόζει 
μια μακροπρόθεσμη προοπτική. 
Διασφαλίζει περαιτέρω 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. Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι παρούσα όταν 
λαμβάνονται αποφάσεις για την θέσπιση 
των αλιευτικών δυνατοτήτων από το 
Συμβούλιο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η συνοχή με τους Στόχους της ΚΑλΠ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την 
παραπομπή εδώ στο Άρθρο 2 και με την αποστολή αντιπροσωπείας του ΕΚ στις συνεδριάσεις 
του Συμβουλίου.

Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 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).

Or. en

Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Εάν δεν έχει εγκριθεί αντίστοιχο 
πολυετές σχέδιο για ιχθυαποθέματα που 
χρησιμοποιούνται για εμπορική χρήση, το 
Συμβούλιο μεριμνά ώστε οι ανώτεροι 
ρυθμοί εκμετάλλευσης να είναι κατώτεροι 
της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (Fmsy) 
για το απόθεμα αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο βασικός κανονισμός πρέπει να εξασφαλίσει ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την 
επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης ακόμη και στην περίπτωση που δεν μπορούν να 
εγκριθούν πολυετή σχέδια. Η θνησιμότητα λόγω αλιείας πρέπει να είναι κατώτερη του Fmsy 
προκειμένου να επιτραπεί στα επίπεδα της βιομάζας να είναι ανώτερα του Bmsy. Επιπλέον, τα 
αλιευόμενα σε υπερβολικό βαθμό αποθέματα αναπτύσσονται μόνον εάν το επίπεδο 
θνησιμότητας λόγω αλιείας είναι κατώτερο του Fmsy.  
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Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 16 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Στην περίπτωση αποθεμάτων για τα 
οποία, λόγω ελλείψεων δεδομένων, δεν 
είναι δυνατόν να καθορισθούν οι ρυθμοί 
εκμετάλλευσης που είναι συναφείς με την 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση: 
θ) εφαρμόζεται η προληπτική προσέγγιση 
στη διαχείριση της αλιείας·
ii) εγκρίνονται αντιπροσωπευτικά
πρότυπα που βασίζονται στις 
μεθοδολογίες που παρατίθενται στις 
παραγράφους 3.1 και 3.2 του μέρους Β 
του Παραρτήματος στην Απόφαση 
2010/477/ΕΕ και μειώνεται περαιτέρω η 
αλιευτική θνησιμότητα σε προληπτική 
βάση με στόχο να εξασφαλισθεί ότι τα 
επίπεδα βιομάζας των αντίστοιχων 
αποθεμάτων θα δείξουν θετικές τάσεις ή, 
σε περιπτώσεις που υφίστανται ενδείξεις 
ότι η κατάσταση των αποθεμάτων είναι 
αρκετά καλή, σταθερές τάσεις·
(iii) η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
αξιολογούν τα εμπόδια στην έρευνα και 
την γνώση, και λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλισθεί ότι θα είναι διαθέσιμα 
πρόσθετα δεδομένα για τα αποθέματα και 
το οικοσύστημα χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη δεδομένων δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για αδράνεια. Έχουν ήδη 
καθορισθεί αντιπροσωπευτικά στοιχεία για την διαχείριση της αλιείας.

Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 16 – παράγραφος 3 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Εντός ενός μηνός μετά τον καθορισμό 
των αλιευτικών δυνατοτήτων και την 
κατανομή τους στα κράτη μέλη, το 
Συμβούλιο αναφέρει το αποτέλεσμα και 
την βάση για την απόφασή του στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή 
υποβάλλει την γνώμη της σχετικά με το 
εάν το αποτέλεσμα συνάδει με την 
παράγραφο 1. 

Or. en

Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη δύνανται, έπειτα από 
προηγούμενη ενημέρωση της Επιτροπής, 
να ανταλλάσσουν το σύνολο ή μέρος των 
αλιευτικών δυνατοτήτων που τους έχουν 
κατανεμηθεί. Η Επιτροπή δημοσιεύει την 
εν λόγω ενημέρωση. Από 1ης Ιανουαρίου 
2015, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει 
υποχρεωτικές ανταλλαγές ποσοστώσεων 
προκειμένου να διευκολυνθεί η έναρξη 
της ισχύος της υποχρέωσης εκφόρτωσης 
όλων των αλιευμάτων.  Αυτές οι 
υποχρεωτικές ανταλλαγές ποσοστώσεων 
βασίζονται σε ένα δίκαιο σύστημα (π.χ. 
ισοδύναμα γάδου) προκειμένου να 
διαφυλαχθεί η γενική σχετική 
σταθερότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εφαρμοσθεί η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων (Άρθρο 15) 
πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι ποσοστώσεις παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που χρειάζεται ένα 
κράτος μέλος δεν παρακρατούνται από άλλο κράτος μέλος. 
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Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) είναι συμβατά με το πεδίο εφαρμογής 
και τις επιδιώξεις του πολυετούς σχεδίου,

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία στο Άρθρο 11, παράγραφος β.

Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία στο Άρθρο 11, παράγραφος β.

Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) είναι συμβατά με μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τα Άρθρα 12 
και 21.

Or. en
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Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους για να εξασφαλισθεί η έγκριση 
συμβατών μέτρων που θα 
ανταποκρίνονται στους στόχους που 
ορίσθηκαν στα πολυετή σχέδια και 
συντονίζουν τα μέτρα αυτά μεταξύ τους. 
Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν, όπου είναι εφικτό και 
σκόπιμο, τις υφιστάμενες δομές και 
μηχανισμούς περιφερειακής θεσμικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που υφίστανται στα πλαίσια 
Συμφωνιών για τις περιφερειακές 
θάλασσες που καλύπτουν την αντίστοιχη 
ζώνη ή τύπο αλιείας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργάζονται όταν λαμβάνουν εθνικά μέτρα για τον ίδιο τύπο 
αλιείας.

Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 17 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη ζητούν την γνώμη των 
οικείων Γνωμοδοτικών Συμβουλίων και 
της Επιστημονικής, Τεχνικής και 
Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας 
(ΕΤΟΕΑ) με βάση σχέδιο των μέτρων 
συνοδευόμενο από επεξηγηματικό 
σημείωμα.   Τα σχέδια αυτά 
κοινοποιούνται συγχρόνως στην 
Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 17 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις γνώμες που υποβάλλονται από 
τα οικεία Γνωμοδοτικά Συμβούλια 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. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια να συμπεριλάβουν στην 
διαβούλευση αυτή, σε ένα αρχικό στάδιο 
και με ανοικτό και διαφανή τρόπο, 
άλλους ενδιαφερόμενους του αντίστοιχου 
τύπου αλιείας, προκειμένου να 
προσδιορισθούν οι απόψεις και προτάσεις 
όλων των ενδιαφερομένων μερών κατά 
την προετοιμασία των προβλεπόμενων 
μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 17 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη 
επιθυμούν να τροποποιήσουν τα 
εγκριθέντα μέτρα, ισχύουν επίσης οι 
παράγραφοι 2α έως 2γ.

Or. en

Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 17 – παράγραφος 2 ε (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2ε. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες 
παραθέτει τις λεπτομέρειες της 
διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την 
εφαρμογή των παραγράφων 2α έως 2γ, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα 
εγκριθέντα μέτρα έχουν συνοχή, 
συντονίζονται σε περιφερειακό επίπεδο 
και συνάδουν με τα θεσπισμένα πολυετή 
σχέδια. 

Or. en

Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή να 
αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
διατήρησης που εγκρίνουν τα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 17 και, οπωσδήποτε,  
αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση για τα 
θέματα αυτά τουλάχιστον μια φορά κάθε 
τρία χρόνια ή όπως ενδεχομένως 
απαιτηθεί από το σχετικό πολυετές 
σχέδιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται η τακτική αξιολόγηση των μέτρων κράτους μέλους προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
σωστή εφαρμογή των στόχων και των μέτρων της ΚΑλΠ σε περιφερειακό/εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 20 – παράγραφος 1



PR\892576EL.doc 71/128 PE483.528v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες πρόσθετες υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη βάσει του Άρθρου 17 καθιστούν 
απαραίτητη μια πιο μακροπρόθεσμη περίοδο.

Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν, στο πλαίσιο τεχνικών 
μέτρων που έχει θεσπιστεί δυνάμει του 
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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:

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:

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την χρήση της γλώσσας στο Άρθρο 2, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Παραπομπή στα 
ύδατα της «Ένωσης» αντί «στα ύδατά τους» ώστε να συνάδει με το Άρθρο 17.

Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους για να εξασφαλισθεί η έγκριση 
συμβατών μέτρων που θα 
ανταποκρίνονται στους στόχους που 
ορίσθηκαν στα πλαίσια τεχνικών μέτρων 
και συντονίζουν τα μέτρα αυτά μεταξύ 
τους.  Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν, όπου είναι εφικτό 
και σκόπιμο, τις υφιστάμενες δομές και 
μηχανισμούς περιφερειακής θεσμικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που υφίστανται στα πλαίσια 
Συμφωνιών για τις περιφερειακές 
θάλασσες που καλύπτουν την αντίστοιχη 
ζώνη ή τύπο αλιείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργάζονται όταν λαμβάνουν εθνικά μέτρα για τον ίδιο τύπο 
αλιείας.
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Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 21 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη ζητούν την γνώμη των 
οικείων Γνωμοδοτικών Συμβουλίων και 
της ΕΤΟΕΑ με βάση σχέδιο των μέτρων 
συνοδευόμενο από επεξηγηματικό 
σημείωμα.    Τα σχέδια αυτά 
κοινοποιούνται συγχρόνως στην 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 21 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις γνώμες που υποβάλλονται από 
τα οικεία Γνωμοδοτικά Συμβούλια 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. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια να συμπεριλάβουν στην 
διαβούλευση αυτή, σε ένα αρχικό στάδιο 
και με ανοικτό και διαφανή τρόπο, 
άλλους ενδιαφερόμενους του αντίστοιχου 
τύπου αλιείας, προκειμένου να 
προσδιορισθούν οι απόψεις και προτάσεις 
όλων των ενδιαφερομένων μερών κατά 
την προετοιμασία των προβλεπόμενων 
μέτρων.

Or. en
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Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 21 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη 
επιθυμούν να τροποποιήσουν τα 
εγκριθέντα μέτρα, ισχύουν επίσης οι 
παράγραφοι 1α έως 1γ.

Or. en

Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 21 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Η Επιτροπή μπορεί να 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. 

Or. en

Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη που εγκρίνουν τεχνικά 
μέτρα δυνάμει του άρθρου 21 δημοσιεύουν 
και κοινοποιούν τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή, στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη και στα οικεία γνωμοδοτικά 
συμβούλια.
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Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή να 
αξιολογεί τη συμβατότητα και την 
αποτελεσματικότητα των τεχνικών μέτρων 
που εγκρίνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του 
άρθρου 21 και, οπωσδήποτε, αξιολογεί 
και υποβάλλει έκθεση επαυτού 
τουλάχιστον μια φορά κάθε τρία χρόνια ή 
όπως ενδεχομένως απαιτηθεί από το 
σχετικό πλαίσιο τεχνικών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται η τακτική αξιολόγηση των μέτρων κράτους μέλους προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
σωστή εφαρμογή των στόχων και των μέτρων της ΚΑλΠ σε περιφερειακό/εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες πρόσθετες υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη βάσει του Άρθρου 21 καθιστούν 
απαραίτητη μια πιο μακροπρόθεσμη περίοδο.

Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θέσπιση συστημάτων μεταβιβάσιμων
αλιευτικών παραχωρήσεων

Θέσπιση συστημάτων αλιευτικών 
παραχωρήσεων

Or. en

Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1.  Έως τις …*, κάθε κράτος μέλος 
θεσπίζει σύστημα αλιευτικών 
παραχωρήσεων για όλα τα αλιευτικά 
σκάφη που αλιεύουν αποθέματα για τα 
οποία έχουν κατανεμηθεί αλιευτικές 
δυνατότητες της Ένωσης σύμφωνα με το
Άρθρο 16. Εάν ορισθούν νέες αλιευτικές 
δυνατότητες και κατανεμηθούν σύμφωνα 
με το Άρθρο 16, κάθε ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος θεσπίζει επίσης σύστημα 
αλιευτικών παραχωρήσεων για όλα τα 
σκάφη που αλιεύουν αυτό το απόθεμα.

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.

_______________________
* ΕΕ Να προστεθεί η ημερομηνία που 
αντιστοιχεί σε ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα κατά το οποίο θα είναι σαφές ποιος έχει δικαίωμα να αλιεύει. 
Ένα σύστημα αλιευτικών παραχωρήσεων ενισχύει την ευθύνη και τη συνείδηση ιδιοκτησίας 
κάθε μεμονωμένου αλιέα. Το μεταβιβάσιμο πρέπει να είναι υποχρεωτικό μόνο σε περίπτωση 
που ένα κράτος μέλος δεν προσαρμόζει την αλιευτική του ικανότητα στους διαθέσιμους πόρους. 
Εάν οι παραχωρήσεις δεν είναι μεταβιβάσιμες αλλά συνιστούν ένα σταθερό δικαίωμα αλιέα να 
αλιεύει συγκεκριμένο μερίδιο αποθέματος, δεν είναι λογικό να αποκλείονται ορισμένα σκάφη 
από αυτό το σύστημα εφόσον αυτό θα οδηγήσει σε μειονεκτήματα σε βάρος των αλιέων μικρής 
κλίμακας.

Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η θέσπιση του εθνικού συστήματος 
αλιευτικών παραχωρήσεων και η 
εφαρμογή του συστήματος αυτού στο 
επίπεδο μεμονωμένων τύπων αλιείας 
πραγματοποιείται με ανοικτό, 
συμμετοχικό και διαφανή τρόπο, μέσω 
του οποίου:
α)  ζητείται η γνώμη όλων των κατόχων 
αλιευτικών δικαιωμάτων και άλλων 
ενδιαφερόμενων συμπεριλαμβανομένων 
των τοπικών αρχών· 
β) προσδιορίζονται οι στόχοι και οι 
προτεραιότητες του κράτους μέλους, στο 
πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 
και άλλης εφαρμόσιμης νομοθεσίας·
γ) προσδιορίζονται τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας που συνάδουν με τα 
Άρθρα 28, 28α και 28β· τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας πρέπει να περιλαμβάνουν 
ισότιμα και διαφανή κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά κριτήρια και μπορούν να 
περιλαμβάνουν άλλα κριτήρια όπως 
ιστορικά επίπεδα αλιευμάτων ή ιστορικό 
συμμόρφωσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Της θέσπισης ενός νέου συστήματος πρέπει να προηγείται μια δίκαιη και διαφανής διαδικασία.  
Το ερώτημα ποιος αποκτά το δικαίωμα να αλιεύει είναι προφανώς πολύ σημαντικό για τους 
αλιείς, συνεπώς τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μια καθαρή και διαφανή απόφαση σχετικά με 
τους στόχους και τις προτεραιότητες της αλιευτικής τους πολιτικής. 

Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 28 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων

Κατανομή αλιευτικών παραχωρήσεων

Or. en

Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δικαίωμα χρήσης καθορισμένου τμήματος
των αλιευτικών δυνατοτήτων του κράτους 
μέλους που κατανέμονται δυνάμει του 
άρθρου 16 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση: Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει να δίδουν το δικαίωμα αλίευσης ορισμένης 
μερίδας της εθνικής ποσόστωσης.

Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει 
αλιευτικές παραχωρήσεις με βάση διαφανή 
κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με το 
Άρθρο 27, για κάθε απόθεμα ή ομάδα 
αποθεμάτων για τα οποία κατανέμονται 
αλιευτικές δυνατότητες δυνάμει του 
άρθρου 16, εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με βάση 
συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Για την κατανομή 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.

Or. en
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Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Αλιευτικές παραχωρήσεις μπορούν να 
γίνουν από ένα κράτος μέλος μόνο σε 
κάτοχο αλιευτικού σκάφους που φέρει τη 
σημαία του συγκεκριμένου κράτους 
μέλους, ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με 
σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιο 
σκάφος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση μεταφέρεται στο νέο άρθρο 28γ.

Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

προειδοποίηση τουλάχιστον οκτώ ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάρκεια των 15 ετών φαίνεται υπερβολική και δυσανάλογη.

Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 28 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρακρατήσουν έως και 5% των 
αλιευτικών τους παραχωρήσεων για 
νεοεισερχόμενους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα σύστημα αλιευτικών παραχωρήσεων πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στο κράτος να χορηγήσει αλιευτικά δικαιώματα σε νέους αλιείς.

Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 28 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και τα άλλα κράτη μέλη για την μέθοδο 
κατανομής που επελέγη σε σχέση με τις 
παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 7α.

Or. en

Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Mέρος 4 – Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28α
Προστασία βιοτεχνών και μικρής 
κλίμακας αλιέων· ανταμοιβή για 

επιλεκτική αλιεία



PR\892576EL.doc 83/128 PE483.528v01-00

EL

1. Κατά τον καθορισμό συστημάτων 
αλιευτικών παραχωρήσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 27, και κατά την κατανομή των 
αλιευτικών παραχωρήσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 28, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, όπως τα ενδεχόμενα οφέλη 
που μπορούν να προκύψουν από την 
εκχώρηση αυξημένου μεριδίου σε τοπικές 
και μικρές επιχειρήσεις και σε αλιείς που 
εφαρμόζουν επιλεκτικές και χαμηλού 
αντίκτυπου αλιευτικές δραστηριότητες.
2. Κατά την κατανομή αλιευτικών 
παραχωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 28, 
τα κράτη μέλη ορίζουν ότι δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή σ' ένα ή περισσότερα 
τμήματα ενός αλιευτικού στόλου τα οποία 
θεωρούνται βιοτεχνικά ή μικρής 
κλίμακας, προκειμένου να καταστούν 
σαφείς οι ιδιαιτερότητες του κράτους 
μέλους ή των μεμονωμένων τύπων 
αλιείας εντός του κράτους μέλους.

3. Ιδιοκτήτες σκαφών, επιχειρήσεις και 
εργαζόμενοι σε σκάφη τμημάτων του 
στόλου που έχουν χαρακτηριστεί ως 
έχοντα ιδιαίτερη σημασία σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, θα εκπροσωπούνται 
κατά τη διαδικασία εκπόνησης και 
ανάπτυξης του συστήματος των 
αλιευτικών παραχωρήσεων που 
εφαρμόζεται σ' αυτόν τον τύπο αλιείας. 
4. Κατά την κατανομή αλιευτικών 
παραχωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 28, 
το μερίδιο που παραχωρείται σε τμήμα 
του στόλου, που έχει χαρακτηριστεί ως 
έχον ιδιαίτερη σημασία σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, δεν θα είναι ποτέ 
μικρότερο από το μέσο μερίδιο 
αλιευτικών δικαιωμάτων που έχει 
χορηγηθεί σ' αυτό το τμήμα του στόλου 
κατά την πενταετία που προηγήθηκε της 
δημιουργίας του συστήματος των 
αλιευτικών παραχωρήσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στους βιοτέχνες και μικρής κλίμακας αλιείς πρέπει να χορηγούνται υψηλότερες ποσοστώσεις, 
δεδομένου ότι συμβάλλουν στη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης. Τα 
παραδοσιακά τους δικαιώματα πρέπει να προστατευθούν. Αλιείς που χρησιμοποιούν 
περισσότερο επιλεκτικές αλιευτικές μεθόδους πρέπει να ανταμείβονται.

Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 28 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28β
Ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για 

την κατανομή αλιευτικών παραχωρήσεων
1. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί 
να είναι επιλέξιμο για την χορήγηση 
αλιευτικών παραχωρήσεων παρά μόνο 
εφόσον
(a) δεν υπάρχει σοβαρός λόγος που να 
θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία 
του ιδιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους ή 
της αναγνωρισμένης οργάνωσης 
παραγωγών, όπως καταδίκη ή επιβολή 
κυρώσεων για σοβαρές παραβάσεις της 
ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς: 
(i) της αλιευτικής νομοθεσίας
(ii) του εμπορικού δικαίου
(iii) του δικαίου περί αφερεγγυότητας
(iv) των όρων αμοιβής και άσκησης του 
επαγγέλματος
(v) της επαγγελματικής ευθύνης 
(vi) της εμπορίας ανθρώπων ή 
ναρκωτικών· και
(β) ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού σκάφους 
ή η αναγνωρισμένη οργάνωση 
παραγωγών δεν έχει καταδικασθεί σε 
κράτος μέλος για σοβαρό ποινικό 
αδίκημα ή δεν του/της έχει επιβληθεί 
κύρωση για σοβαρή παράβαση των 
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κοινοτικών κανόνων ιδίως σχετικά με:
(i) τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης 
των αλιέων,
(ii) τη νομοθεσία στον τομέα της υγείας 
και της ασφάλειας
(iii) τα αρχικά προσόντα και τη συνεχή 
εκπαίδευση των αλιέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό ενσωματώνεται με βάση το παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε στον τομέα των 
μεταφορών, και πιο συγκεκριμένα στον κανονισμό 1071/2009/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση 
κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού 
μεταφορέα. 

Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 28 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 γ
Συγκέντρωση αλιευτικών παραχωρήσεων 
Στους κατόχους αλιευτικών 
παραχωρήσεων επιτρέπεται να 
συγκεντρώνουν τις παραχωρήσεις τους 
για τη συλλογική διαχείριση των 
αλιευτικών τους πόρων, π. χ. μέσω 
αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να διευκρινίσουν 
τις ελάχιστες προθεσμίες ειδοποίησης 
που πρέπει να τηρηθούν όταν ένας 
κάτοχος αλιευτικής παραχώρησης 
επιθυμεί να αποσυρθεί από τη συλλογική 
διαχείριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξατομίκευση των αλιευτικών παραχωρήσεων δεν πρέπει να παρεμποδίζει τη δυνατότητα της 
συλλογικής και/ή βασιζόμενης στην κοινότητα διαχείρισης των πόρων, π. χ. μέσω οργανώσεων 
παραγωγών.
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Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να κατανέμουν στους κατόχους αλιευτικών παραχωρήσεων παρά 
μόνο εκείνες τις αλιευτικές αυτές δυνατότητες, τις οποίες διατηρούν ή επιτυγχάνουν μέσω 
ανταλλαγών με άλλα κράτη μέλη. Δεν μπορούν να εκχωρήσουν δυνατότητες που έχουν 
χορηγήσει στους κατόχους των αντίστοιχων αλιευτικών παραχωρήσεων. Τα μερίδια αλιευτικών 
προσπαθειών που έχουν εισαχθεί με τον μεσογειακό κανονισμό δεν είναι μεταβιβάσιμα.

Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Στα αλιευτικά σκάφη θα επιτρέπεται να 
ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες μόνο 
εάν κατέχουν επαρκείς επιμέρους 
αλιευτικές δυνατότητες για να καλύψουν 
όλα τα πιθανά αλιεύματα που ενδέχεται να 
προκύψουν για το αλιευτικό σκάφος, 
δεδομένης της περιοχής όπου αναπτύσσει 
δραστηριότητες και του αλιευτικού 
εξοπλισμού που χρησιμοποιεί.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση: Μετά από αλλαγή εξοπλισμού και/ ή αλιευτικής περιοχής, ένα αλιευτικό σκάφος 
μπορεί να εξακολουθήσει να αλιεύει εφόσον διαθέτει το κατάλληλο μείγμα αλιευτικών 
δυνατοτήτων.

Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρακρατήσουν έως και 15% των 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Ορίζουν 
σκοπούς και διαφανή κριτήρια για την 
κατανομή αυτών των παρακρατούμενων 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Αυτές οι 
αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να 
κατανεμηθούν μόνο σε επιλέξιμους 
κατόχους αλιευτικών παραχωρήσεων όπως 
ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 (α) 
και (γ) και στο άρθρο 28, παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

καλύπτεται από το νέο άρθρο 28α

Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 30 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μητρώο μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων και ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων

Μητρώο αλιευτικών παραχωρήσεων και
ατομικών αλιευτικών δυνατοτήτων

Or. en

Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και διατηρούν 
μητρώο αλιευτικών παραχωρήσεων και 
ατομικών αλιευτικών δυνατοτήτων. Το 
μητρώο αυτό περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή σχετικά με την μέθοδο που 
επιλέγεται για την κατανομή αλιευτικών 
παραχωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 28, 
παράγραφος 7β. Το μητρώο τίθεται στη 
διάθεση του κοινού και ενσωματώνεται 
στο ενωσιακό μητρώο αλιευτικών 
σκαφών που θα δημιουργηθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 36, παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 31 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταβίβαση μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων

Δυνατότητα μεταβίβασης των αλιευτικών 
παραχωρήσεων 

Or. en

Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τον χρόνο να αναπροσαρμόσουν την ικανότητα με άλλα μέσα, 
πριν να καταστεί υποχρωτική η δυνατότητα μετάβασης.

Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους, η 
Επιτροπή επιτρέπει στο κράτος μέλος 
αυτό να μην εισαγάγει τη δυνατότητα 
μεταβίβασης αλιευτικών παραχωρήσεων 
για έναν δεδομένο τύπο αλιείας ή, όπου το 
μεταβιβάσιμο έχει ήδη εισαχθεί, να 
αναστείλει τη δυνατότητα μεταβίβασης 
αυτή, υπό τον όρο ότι, ως προς τον 
συγκεκριμένο τύπο αλιείας, το κράτος 
μέλος έχει τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 34 όσον αφορά την 
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εκτίμηση της αλιευτικής του ικανότητας 
και την αναπροσαρμογή της αλιευτικής 
ικανότητας στους διαθέσιμους πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τον χρόνο να αναπροσαρμόσουν την ικανότητα με άλλα μέσα, 
πριν να καταστεί υποχρωτική η δυνατότητα μετάβασης.

Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Όσον αφορά τις παραγράφους 1 και 
2β, τα κράτη μέλη καθορίζουν, για κάθε 
τύπο αλιείας, ποια θα είναι τα όρια για τη 
δυνατότητα μεταβίβασης, ούτως ώστε να 
προληφθεί μια υπερβολική συγκέντρωση 
ιδιοκτησίας, να διατηρηθεί ή να 
βελτιωθεί η δομή του στόλου, να 
ενθαρρυνθεί η χρήση λιγότερο επιβλαβών 
τύπων εξοπλισμού, να διασφαλιστεί η 
πρόσβαση για βιοτέχνες, παράκτιους και 
μικρής κλίμακας αλιείς καθώς και για 
άλλα ειδικά τμήματα του στόλου ή 
προκειμένου να αποφευχθεί μια 
υπερβολική γεωγραφική συγκέντρωση 
αλιευτικών παραχωρήσεων. Τα όρια αυτά 
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μπορούν να περιλαμβάνουν:
(a) τον καθορισμό ανώτατων ποσοστών 
μεριδίων αλιευτικών δυνατοτήτων που 
μπορούν να κατέχονται από ιδιοκτήτη 
σκάφους ή από κοινή οργάνωση 
συλλογικής διαχείρισης·
(β) την απαίτηση της παρουσίας του 
ιδιοκτήτη επί του σκάφους·
(γ) τον περιορισμό της μεταβίβασης 
παραχωρήσεων σε συγκεκριμένους 
τύπους αλιείας ή σε τμήματα του 
αλιευτικού στόλου·
(δ) την απαίτηση να υπάρχει οικονομικός 
δεσμός μεταξύ του κατόχου της 
παραχώρησης και της παράκτιας 
κοινότητας του λιμένα νηολόγησής του·
(ε) οιοδήποτε άλλο περιορισμό που το 
κράτος μέλος θεωρήσει κατάλληλο. 

Or. en

Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 31 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σε περίπτωση υποχρεωτικής 
εισαγωγής μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, οιαδήποτε μέτρα 
διασφάλισης, που εγκρίνονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 2α και παρεμποδίζουν 
αδικαιολόγητα την υλοποίηση των 
εγκεκριμένων σύμφωνα με το άρθρο 35 
στόχων αναπροσαρμογής του στόλου, 
πρέπει να αναθεωρηθούν από το κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθορισθούν μέτρα διασφάλισης κατά της υπερβολικής συγκέντρωσης. Εντούτοις, 
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δεν πρέπει να γίνεται κατάχρησή τους, ούτως ώστε να παρεμποδίζεται εντελώς το μεταβιβάσιμο 
σε περίπτωση που σημειώνεται υπερβολική ικανότητα την οποία το κράτος μέλος δεν περιόρισε 
με άλλα μέσα.

Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 31 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένα 
αλιευτικό σκάφος δεν μπορεί να 
χρησιμοποιείται πλέον για αλιευτικές 
δραστηριότητες εάν ο ιδιοκτήτης του 
σκάφους έχει μεταβιβάσει όλες τις 
αλιευτικές του παραχωρήσεις και δεν έχει 
πλέον διαθέσιμες άλλες αλιευτικές 
δυνατότητες, εκτός εάν το σκάφος 
πουληθεί σε άλλον αλιέα, ο οποίος έχει 
ακόμα στη διάθεσή του αλιευτικές 
δυνατότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς τη διάταξη αυτή, δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη μείωση ικανότητας. 

Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι επιμέρους αλιευτικές δυνατότητες 
μπορούν να αποτελέσουν εν όλω ή εν 
μέρει αντικείμενο χρηματοδοτικής 
μίσθωσης από ένα κράτος μέλος σε 
κατόχους ατομικών αλιευτικών 
δυνατοτήτων. Η περίοδος μίσθωσης δεν 
θα υπερβαίνει το ένα έτος.  

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αλιευτικές δυνατότητες πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο μίσθωσης μόνο μεταξύ 
ενεργών αλιέων, για να αποφευχθεί η εκμετάλλευση των αλιευτικών ποσοστώσεων από 
άσχετους προς τον κλάδο παράγοντες ("slipper skippers").

Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλιευτικές δυνατότητες πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο μίσθωσης μόνο μεταξύ 
ενεργών αλιέων, για να αποφευχθεί η εκμετάλλευση των αλιευτικών ποσοστώσεων από 
άσχετους προς τον κλάδο παράγοντες ("slipper skippers").

Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
προστασία και η προώθηση των στόχων 
και προτεραιοτήτων που καθορίζονται 
στα άρθρα 27, 28α και 28β, τα κράτη 
μέλη μπορούν να περιορίσουν το 
δικαίωμα μίσθωσης των κατόχων 
αλιευτικών δυνατοτήτων όσον αφορά 
ατομικές αλιευτικές δυνατότητες, υπό τον 
όρο ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν 
αντιβαίνουν προς τις υποχρεώσεις των 
κρατών μελών που απορρέουν από το 
άρθρο 15.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν ποιός έχει το δικαίωμα να αλιεύει. 
Εντούτοις, ο πρωταρχικός στόχος να τεθεί τέρμα στις απορρίψεις πρέπει να υπερισχύσει όταν 
μπορεί να επιτευχθεί με μίσθωση.

Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων που 
δεν υπόκεινται σε σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων

διαγράφεται

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αλιευτικές δυνατότητες που κατανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 16 υπόκεινται σε 
αλιευτικές παραχωρήσεις, και επομένως το άρθρο αυτό δεν χρειάζεται πλέον.

Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Or. en
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Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33a
Ειδικοί μεταβατικοί κανόνες για τη 

Μεσόγειο· Εισαγωγή συστήματος TURF
1. Θα συσταθεί ή θα ορισθεί, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014, επιστημονικός φορέας 
που θα παρέχει επιστημονικές συμβουλές 
για την αλιεία στη Μεσόγειο, ανάλογος 
προς αυτός του ICES, προκειμένου, μέσω 
των επιστημονικών αυτών συμβουλών, να 
υποστηριχθεί η συμμόρφωση των αρχών 
της Ένωσης και των κρατών μελών προς 
τους στόχους του παρόντος κανονισμού. 
2. Έως ...[δύο έτη μετά από τη θέση σε 
ισχύ του παρόντος κανονισμού], τα κράτη 
μέλη θα έχουν εντοπίσει, ορίσει 
περαιτέρω και χαρτογραφήσει όλες τις 
προστατευμένες αλιευτικές περιοχές, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 
2 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) 
αριθ. 1967/2006, συμπεριλαμβανομένων 
όχι όμως και περιοριζόμενων σε αυτές: 
των προστατευμένων σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του κανονισμού αυτού 
οικοτόπων, των προστατευμένων 
σύμφωνα με το άρθρο 6 κοινοτικών 
προστατευμένων αλιευτικών περιοχών 
και των εθνικών προστατευμένων 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
αυτού περιοχών, καθώς και όλων των 
τοποθεσιών αποκατάστασης 
ιχθυαποθεμάτων όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 7α του παρόντος κανονισμού. Τα 
κράτη μέλη θα προσδιορίσουν επίσης, 
εντός των χωρικών τους υδάτων, τους 
ζωτικής σημασίας οικοτόπους ιχθύων και 
τις ευαίσθητες περιοχές που περιέχουν 
θαλάσσια βλάστηση,  κοραλλιογενή 
ενδιαιτήματα και βυθούς με 
ασβεστοφύκη.
3. Έως......[τρία έτη μετά από τη θέση σε 
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ισχύ του παρόντος κανονισμού], σε όλες 
τις προστατευόμενες περιοχές που έχουν 
εντοπιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 
θα απαγορεύεται οιαδήποτε αλιευτική 
δραστηριότητα για περίοδο τουλάχιστον 
πέντε ετών, ούτως ώστε να 
αποκατασταθούν τα ιχθυαποθέματα, 
εκτός εάν ο αναφερόμενος στην 
παράγραφο 1 επιστημονικός φορέας 
διαπιστώσει, βάσει ειδικών για τον 
αλιευτικό τομέα αξιολογήσεων, ότι δεν 
υφίσταται υπεραλίευση των αποθεμάτων 
και ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες 
μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς να 
διακυβευθεί η επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 2 και χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο 
προστατευόμενοι οικότοποι και είδη 
εντός μιας συγκεκριμένης 
προστατευμένης αλιευτικής περιοχής. Οι 
αλιευτικές δραστηριότητες δεν μπορούν 
να αρχίσουν εκ νέου παρά μόνο μετά από 
τον καθορισμό μιας ή περισσοτέρων 
περιοχών των ιδίων διαστάσεων όπου 
απαγορεύονται όλες οι αλιευτικές 
δραστηριότητες.
4. Τα κράτη μέλη με παράκτια ύδατα στη 
Μεσόγειο θα καθορίσουν σύστημα 
δικαιωμάτων εδαφικής χρήσης στον 
τομέα της αλιείας (TURF) όπου δεν 
εφαρμόζεται σύστημα αλιευτικών 
παραχωρήσεων. Σε παρόμοιες 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα 
οριοθετήσουν τις περιοχές εντός των 
χωρικών τους υδάτων, εντός των οποίων 
τα αλιευτικά τους σκάφη αναπτύσσουν 
δραστηριότητες, και θα καθορίσουν ποια 
σκάφη θα έχουν το δικαίωμα να 
αναπτύσσουν δραστηριότητα εντός των 
επιμέρους περιοχών αυτών. Κατά την 
οριοθέτηση του αλιευτικού τους τομέα τα 
κράτη μέλη θα προσδιορίσουν τόσο την 
χωρική διάσταση της αλιείας ως 
συνόλου, όσο και την τοποθεσία όλων 
των προστατευμένων αλιευτικών 
περιοχών και θα έχουν ως στόχο τη 
διατήρηση των οφελών της επίδρασης 
από προστατευμένες αλιευτικές περιοχές 
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για επιλέξιμους κατόχους.
5. Ένα μη μεταβιβάσιμο μερίδιο του 
TURF, που εκφράζεται ως οριοθετημένα 
στον χώρο δικαιώματα χρήστη, ατομικά 
όρια αλιεύματος ή ατομικά όρια 
προσπάθειας ή οποιοσδήποτε 
συνδυασμός αυτών, θα παραχωρείται σε 
κάθε επιλέξιμο κάτοχο TURF, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας και 
άλλα κριτήρια που καθορίζονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 27, 28 και 28α·
6. Το ποσοστό θνησιμότητας λόγω 
αλιείας θα περιοριστεί σε επίπεδα που 
αντιστοιχούν στους στόχους του άρθρου 
2, και η Ένωση θα αναζητήσει 
συνεργασία με τρίτες χώρες όταν 
καθορίζει οριακές τιμές για την αλιεία 
αποθεμάτων τα οποία μοιράζεται με τις 
τρίτες χώρες αυτές, σύμφωνα με τα 
ακόλουθα κριτήρια: 
(a) Επιστημονικές συμβουλές σχετικά με 
κατάλληλα επίπεδα θνησιμότητας λόγω 
αλιείας στη Μεσόγειο συγκεντρώνονται 
από τις καλύτερες διαθέσιμες πηγές.
(β) Στους αλιευτικούς κλάδους όπου τα 
δεδομένα είναι περιορισμένα, τα επίπεδα 
θνησιμότητας λόγω αλιείας καθορίζονται 
βάσει μεθόδων αξιολόγησης και κανόνων 
ελέγχου της αλίευσης που είναι 
κατάλληλοι για τη διαχείριση αλιευτικών 
κλάδων που διαθέτουν λίγα στοιχεία, 
βάσει των μεθόδων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3.1 και 3.2 του μέρους Β 
του Παραρτήματος της Απόφασης 
2010/477/ΕΕ σχετικά με τα κριτήρια και 
τα μεθοδολογικά πρότυπα για την καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση των 
θαλάσσιων υδάτων, και επίσης 
καθορίζεται κατά προτεραιότητα ένα 
πρόγραμμα για τη βελτίωση της 
ποιότητας των δεδομένων, ως μέρος των 
ισχυόντων πολυετών σχεδίων, το 
αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2014.
(γ) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
την επέκταση της συλλογής δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 4 
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του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, 
ούτως ώστε να καλυφθούν τα αλιεύματα 
όλων των ειδών από όλα τα αλιευτικά 
σκάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
ερασιτεχνικής αλιείας, το αργότερο έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
(δ) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίσουν και να επιβάλουν 
συμπληρωματικά μέτρα προστασίας 
(συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού 
της ερασιτεχνικής αλιείας ή περιορισμών 
όσον αφορά  την ποσότητα, τους τύπους 
εξοπλισμού, την περιοχή ή το χρόνο της 
αλιείας) με σκοπό την προώθηση της 
αφθονίας ή της κερδοφορίας της αλιείας 
τους.
7. Μέτρα λογοδοσίας λαμβάνονται και 
εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί ότι οι 
επιλέξιμοι κάτοχοι TURF τηρούν τις 
οριακές τιμές που τους αντιστοιχούν όσον 
αφορά τα αλιεύματα, την περιοχή και/ ή 
τις προσπάθειες.  Οι αρχές των κρατών 
μελών καθορίζουν μηχανισμούς για να 
διασφαλίζουν ότι όλα τα αλιεύματα 
καταγράφονται σε καθημερινή βάση και 
τα δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα 
αλιείας καθίστανται διαθέσιμα, για 
σκοπούς διασφάλισης της συμμόρφωσης 
καθώς και επιστημονικής αξιολόγησης.
8. Ο καθορισμός και η εφαρμογή των 
TURF υποστηρίζεται με χρηματοδότηση 
από την Ένωση. Η Ένωση λαμβάνει 
επίσης μέτρα για να μειώσει τις πιθανές 
αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές 
συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν 
από τα TURF.
9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55, συμπεριλαμβανομένων 
προεπιλεγμένων μέτρων όσον αφορά τις 
παραγράφους 2,3,4,5,6 και 7 σε 
περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
παραλείψει να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
παραγράφους αυτές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ερμηνεία αυτής της πρότασης συμπεριλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση.

Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 5 – Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 θέτουν σε εφαρμογή 
μέτρα αναπροσαρμογής της αλιευτικής 
ικανότητας για τους εθνικούς στόλους 
τους προκειμένου να επιτύχουν 
αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ της 
αλιευτικής ικανότητάς τους και των 
αλιευτικών δυνατοτήτων τους σύμφωνα με 
τους γενικούς στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.

Or. en

Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 5 – Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
που διευκρινίζεται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε αξιολογήσεις 
της ικανότητας έως ...* και διαβιβάζουν 
τα αποτελέσματα στην Επιτροπή. Οι 
αξιολογήσεις ικανότητας περιλαμβάνουν 
ανάλυση της συνολικής ικανότητας του 
στόλου ανά αλιευτικό τύπο και τμήμα του 
στόλου, καθώς και τον αντίκτυπό της στα 
αποθέματα και στο ευρύτερο θαλάσσιο 
οικοσύστημα. Οι αξιολογήσεις 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 
για τη βελτιωμένη ανάλυση της 
ισορροπίας μεταξύ ικανότητας του 



PE483.528v01-00 100/128 PR\892576EL.doc

EL

στόλου και αλιευτικών δυνατοτήτων.
__________________
*ΕΕ Να προστεθεί η ημερομηνία που 
αντιστοιχεί σε έξη μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.
1 ΓΔ Mare, 2008. Κατευθυντήριες 
γραμμές για την καλύτερη ανάλυση της 
ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής 
ικανότητας και αλιευτικών δυνατοτήτων. 
Η χρήση δεικτών για την υποβολή 
εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
Κανονισμού του Συμβουλίου 2371/2088, 
Μάρτιος 2008.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να πραγματοποιούν πλήρη αξιολόγηση των αλιευτικών τους ικανοτήτων 
και να τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 5 – Άρθρο 34 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, τα 
κράτη μέλη εγκρίνουν σχέδια μείωσης 
της ικανότητας έως ...* για κάθε τύπο 
αλιείας όπου η αλιευτική ικανότητα δεν 
ευρίσκεται σε ουσιαστική ισορροπία με 
τις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες.
__________________________
* ΕΕ Να προστεθεί η ημερομηνία που 
αντιστοιχεί σε πέντε έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν επαρκή χρόνο στη διάθεσή τους για την συντονισμένη 
ευθυγράμμιση της ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 11. Εντούτοις, σε περιπτώσεις όπου δεν 
έχουν εγκριθεί εγκαίρως πολυετή προγράμματα, θα πρέπει να ισχύει σαφής υποχρέωση 
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ευθυγράμμισης της ικανότητας.

Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 5 – Άρθρο 34 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Η Επιτροπή θα υποβάλλει κάθε χρόνο 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με τη 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου και με την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη 
"ισορροπημένου στόλου" σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 5 – Άρθρο 34 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
υπερβεί το επιτρεπόμενο αλίευμα για έναν 
τύπο αλιείας, κατά 10 % ή περισσότερο 
επί δύο διαδοχικά έτη, ο ενδιαφερόμενος 
τύπος αλιείας θα θεωρηθεί ότι έχει 
υπερβολικά μεγάλη αλιευτική ικανότητα, 
και τα κράτη μέλη θα καταστήσουν τις 
αλιευτικές παραχωρήσεις μεταβιβάσιμες 
για τον τύπο αλιείας αυτό εντός ενός 
έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεχής υπέρβαση των ποσοστώσεων δείχνει σαφώς ότι επικρατεί υπερικανότητα.



PE483.528v01-00 102/128 PR\892576EL.doc

EL

Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 5 – Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 εκτός εάν προηγείται η 
απόσυρση της αλιευτικής άδειας και των 
αδειών αλίευσης.

Or. en

Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 5 – Άρθρο 34 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό των 
αλιευτικών σκαφών χορηγείται υπό την 
προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη τηρούν 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 5 – Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

διαγράφεται
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όρια αλιευτικής ικανότητας 
υπολογίζονται εκ νέου λαμβάνοντας 
υπόψη τα αλιευτικά σκάφη τα οποία δεν 
υπόκεινται σε σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 5 – Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τον 
επανυπολογισμό ανώτατων ορίων 
αλιευτικής ικανότητας όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο1. Η Επιτροπή θα 
προτείνει αναθεώρηση του 
Παραρτήματος ΙΙ έως ... * και θα 
εξετάσει τον καθορισμό ανωτάτων ορίων 
ικανότητας για τα διάφορα τμήματα, π.χ. 
για σκάφη που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες  στο πλαίσιο συμφωνιών 
βιώσιμης αλιείας.

____________________
* ΕΕ Να προστεθεί η ημερομηνία που 
αντιστοιχεί σε ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 5 – Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταγράφουν τα 
στοιχεία για τα χαρακτηριστικά και τη 
δραστηριότητα των ενωσιακών αλιευτικών 

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών 
τους που απορρέουν από τον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 199/2008 και τη λοιπή 
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σκαφών που φέρουν τη σημαία τους τα 
οποία είναι απαραίτητα για τη διαχείριση 
μέτρων που θεσπίζονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

νομοθεσία της Ένωσης όσον αφορά τη 
συλλογή δεδομένων, τα κράτη μέλη 
καταγράφουν και δημοσιεύουν τα στοιχεία 
για τα χαρακτηριστικά των σκαφών και 
του εξοπλισμού, την ιδιοκτησία και τη
συνδεόμενη με τον χώρο και τον χρόνο 
δραστηριότητα των ενωσιακών αλιευτικών 
σκαφών που φέρουν τη σημαία τους τα 
οποία είναι απαραίτητα για τη διαχείριση 
μέτρων που θεσπίζονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 5 – Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 του παρόντος άρθρου 
και του άρθρου 30.

Or. en

Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 5 – Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 5 – Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) του επιπέδου των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
των ποσοτήτων ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων ειδών που τυγχάνουν 
εμπορικής εκμετάλλευσης, της επίπτωσης 
που έχουν οι αλιευτικές δραστηριότητες 
στους έμβιους υδάτινους πόρους και στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα, και της
επίτευξης καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και της 
Απόφασης 2010/477/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 6 – Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την λήψη ορθών αποφάσεων διαχείρισης, τα δεδομένα να είναι 
διαθέσιμα εγκαίρως.
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Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 6 – Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) διασφαλίζουν την αποθήκευση των 
δεδομένων που συλλέγονται και, όπου 
ενδείκνυται, την προστασία τους, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
εμπιστευτικού τους χαρακτήρα, με 
δέουσα προσοχή για οποιοδήποτε 
ανώτερο δημόσιο συμφέρον που να 
συνδέεται με τη αποκάλυψή τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Σύμβαση του Άαρχους απαιτεί να αποδίδεται δέουσα προσοχή σε οποιοδήποτε ανώτερο 
δημόσιο συμφέρον που να προκύπτει από την δημοσιοποίηση των δεδομένων.

Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 7 – Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Ένωση προωθεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή των διεθνών αλιευτικών 
πράξεων και κανονισμών, και 
υποστηρίζει τις δραστηριότητες διεθνών 
αλιευτικών οργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένων και περιφερειακών 
οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας 
(ΠΟΔΑ) με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις, 
τις δεσμεύσεις και τους στόχους πολιτικής 
και σύμφωνα με τους στόχους που 
ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 καθώς και με 
τις αρχές χρηστής διακυβέρνησης του 
άρθρου 4.

Or. en
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Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 7 – Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Οι θέσεις της Ένωσης σε διεθνείς 
αλιευτικούς οργανισμούς και σε ΠΟΔΑ 
βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και 
συμβιβάζονται με το δίκαιο της Ένωσης. 
Η Ένωση προάγει τη λήψη μέτρων, 
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. Η Ένωση προωθεί 
περαιτέρω την καθιέρωση και ενίσχυση 
επιτροπών συμμόρφωσης των ΠΟΔΑ, 
περιοδικών ελέγχων της συμμόρφωσης 
και κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
αποτρεπτικών και αποτελεσματικών 
κυρώσεων εφαρμόσιμων κατά τρόπο 
διαφανή και αμερόληπτο. 

Or. en

Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 7 – Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Ένωση συμβάλλει ενεργά και παρέχει 
υποστήριξη στην ανάπτυξη επιστημονικών 
γνώσεων και γνωμοδοτήσεων στις ΠΟΔΑ 
και σε διεθνείς οργανισμούς και 
συνυπογράφει όλες τις συστάσεις που 
προκύπτουν.

Or. en
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Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 7 – Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας με 
τρίτες χώρες ορίζουν ένα νομικό, 
οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο 
διακυβέρνησης για αλιευτικές 
δραστηριότητες που ασκούνται από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε ύδατα 
τρίτων χωρών.

1. Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας με 
τρίτες χώρες ορίζουν ένα νομικό, 
οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
πλαίσιο διακυβέρνησης για αλιευτικές 
δραστηριότητες που ασκούνται από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε ύδατα 
τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 7 – Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο 
προσδιορισμός των πλεονασμάτων των 
επιτρεπόμενων αλιευμάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι 
συμφωνίες βιώσιμης αλιείας 
διασφαλίζουν διαφάνεια και προβλέπουν 
ανταλλαγή όλων των σχετικών 
πληροφοριών μεταξύ της ΕΕ και της 
ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας σχετικά με 
τη συνολική αλιευτική προσπάθεια στα 
επηρεαζόμενα αποθέματα από σκάφη της 
χώρας και, όπου ισχύει, από ξένα σκάφη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την UNCLOS, επιτρέπεται σε τρίτες χώρες να διεκδικήσουν πρόσβαση στο 
πλεόνασμα των επιτρεπόμενων αλιευμάτων (άρθρο 62.2). Σε πολλές περιπτώσεις είναι 
δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να μετρηθεί το πλεόνασμα στο οποίο έχει πρόσβαση η ΕΕ λόγω 
έλλειψης δεδομένων, διαφάνειας κλπ. Οι διμερείς αλιευτικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να 
δημιουργούν εκείνες τις προϋποθέσεις προκειμένου να μην καταλήγουν οι αλιευτικές 
δραστηριότητες τρίτων χωρών σε υπεραλίευση.
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Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 7 – Άρθρο 41 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας 
προβλέπουν τη δυνατότητα αλιευτικών 
σκαφών της Ένωσης να αναπτύσσουν 
δραστηριότητες σε ύδατα τρίτης χώρας 
με την οποία έχει συναφθεί συμφωνία 
μόνο εφόσον διαθέτουν αλιευτική άδεια 
που έχει εκδοθεί βάσει διαδικασίας η 
οποία έχει συμφωνηθεί από αμφότερα τα 
συμβαλλόμενα μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποκαλούμενη «ρήτρα αποκλειστικότητας» διασφαλίζει την ισχύ ορισμένων ελάχιστων 
κανόνων και όρων, καθώς και έναν βαθμό συμμόρφωσης, για ολόκληρο το στόλο της ΕΕ. 
Χωρίς τη ρήτρα αποκλειστικότητας, οι ιδιοκτήτες σκαφών θα μπορούσαν να συνάπτουν 
ιδιωτικές συμφωνίες με εκείνες τις τρίτες χώρες για τις οποίες ούτε η ΕΕ ούτε το κράτος μέλος 
σημαίας δεν έχει δυνατότητα ελέγχου ή πληροφορίες.

Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 7 – Άρθρο 41 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Συμφωνίες βιώσιμης αλιείας 
περιλαμβάνουν διατάξεις που αποβλέπουν 
στην αποφυγή καταστάσεων όπου σκάφη 
της Ένωσης, που έχουν εξαντλήσει τις 
αλιευτικές δυνατότητες που τους 
χορηγήθηκαν βάσει της συμφωνίας, 
μπορούν να μετανηολογήσουν υπό τη 
σημαία τρίτης χώρας για να αποκτήσουν 
συμπληρωματικές αλιευτικές 
δυνατότητες. 

Or. en
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Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 7 – Άρθρο 41 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Συμφωνίες βιώσιμης αλιείας 
προβλέπουν διατάξεις για τον άνευ όρων 
σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως 
ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε 
άλλες σχετικές διεθνείς πράξεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και της 
αρχής του κράτους δικαίου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την γενική προσέγγιση που η ΕΕ εφαρμόζει στον τομέα των εξωτερικών 
υποθέσεων και της αναπτυξιακής πολιτικής.

Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 7 – Άρθρο 41 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41α
Συμφωνίες συνεργασίας για βιώσιμη 

αλιεία
1. Προκειμένου να επιτευχθεί μια 
περισσότερο συντονισμένη, συνεκτική και 
βιώσιμη αλιευτική πολιτική σε όλες τις 
θαλάσσιες λεκάνες με κοινά δικαιώματα, 
η Ένωση επιδιώκει την όσο το δυνατόν 
ταχύτερη σύναψη συμφωνιών 
συνεργασίας για βιώσιμη αλιεία με τις 
γειτονικές χώρες. Οι συμφωνίες αυτές 
προβλέπουν χρηματοδότηση και τεχνική 
υποστήριξη από την Ένωση προς τις 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες. Οι 
συμφωνίες συνάπτονται σε πνεύμα 
θεμιτής και δίκαιης συνεργασίας και 
αποβλέπουν στη δίκαιη κατανομή των 
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ευθυνών μεταξύ της Ένωσης και της 
αντίστοιχης χώρας εταίρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος των συμφωνιών συνεργασίας για βιώσιμη αλιεία είναι η χρηματοδότηση και 
υποστήριξη γειτονικών χωρών της ΕΕ ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση / κοινή εφαρμογή 
αλιευτικών κανόνων και την κοινή διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων. Με την έννοια αυτή, η 
ΕΕ ενδέχεται να καταστεί άμεσος εξαγωγέας του προτύπου της για την αλιευτική διαχείριση σε 
γειτονικές χώρες. Υπάρχουν ορισμένες γεωγραφικές ζώνες (ειδικότερα στη Μεσόγειο και στον 
Εύξεινο Πόντο) όπου είναι απαραίτητη η εφαρμογή του προτύπου αυτού των αλιευτικών 
συμφωνιών βάσει συνεργασίας.

Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 8 – Άρθρο 43 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας μέσω 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών 
της Ένωσης και εθνικών στρατηγικών 
σχεδίων.

Or. en

Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 8 – Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας και 
ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας του, ούτως ώστε να καταστεί 
δυνατόν για τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης να 
καλύπτουν τουλάχιστον 60% της ζήτησης 
για τα προϊόντα αυτά στην Ένωση έως το 
2013·

Or. en
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Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 8 – Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ενθάρρυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας·

(β) ενθάρρυνση και ενίσχυση της 
οικονομικής δραστηριότητας·

Or. en

Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 8 – Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) διαφοροποίηση και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής σε παράκτιες και 
αγροτικές περιοχές·

(γ) μετατροπή της υδατοκαλλιέργειας  σε 
παράγοντα που συμβάλλει στη
διαφοροποίηση και βελτίωση της 
οικονομικής απόδοσης και στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής σε παράκτιες και 
αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 8 – Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) προώθηση της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικής και οικονομικής 
βιωσιμότητας του τομέα 
υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 207
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 8 – Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) εξασφάλιση υγιεινών και ασφαλών 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 8 – Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) στη διοικητική απλοποίηση, ιδίως όσον 
αφορά τις αδειοδοτήσεις,

(α) στη μείωση της γραφειοκρατίας και 
στη διοικητική απλοποίηση, ιδίως όσον 
αφορά τις αδειοδοτήσεις··

Or. en

Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 8 – Άρθρο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43α
Πρωτοβουλίες της Ένωσης για την 

προώθηση της βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας

1. Η Ένωση συμβάλλει στην προώθηση 
της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας με τη 
λήψη κατάλληλων πρωτοβουλιών σχετικά 
με
(a) την απλοποίηση της νομοθεσίας στον 
τομέα και τη μείωση του διοικητικού 
φόρτου σε επίπεδο Ένωσης·
(β) την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας σε άλλους τομείς, 
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όπως οι πολιτικές για τις παράκτιες 
ζώνες, οι  θαλάσσιες στρατηγικές και οι 
κατευθυντήριες γραμμές για θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό, η εφαρμογή της 
οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα και η 
περιβαλλοντική πολιτική.
2. Η Ένωση υποστηρίζει την παραγωγή 
και κατανάλωση  προϊόντων βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης μέσω:
(a) της θέσπισης έως το 2014 αυστηρών 
χαρακτηριζόμενων από διαφάνεια και 
γενικών ποιοτικών κριτηρίων όσον αφορά 
την υδατοκαλλιέργεια, η εφαρμογή των 
οποίων θα πρέπει να εξασφαλιστεί στο 
σύνολο της ΕΕ και τα οποία θα 
διασφαλίζουν τον περιορισμό των 
ενδεχομένων αρνητικών οικολογικών και 
κοινωνικών συνεπειών από 
δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας και, 
όπου είναι εφικτό, την εξάλειψή τους·
(β) της ευαισθητοποίησης των 
Ευρωπαίων καταναλωτών όσον αφορά 
την υψηλή ποιότητα του προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης·
(γ) της θέσπισης κανόνων όσον αφορά 
την ιχνηλασιμότητα  των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης και των 
εισαγομένων προϊόντων·
(δ) της εισαγωγής και ενίσυχης κριτηρίων 
επισήμανσης των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας σε επίπεδο Ένωσης, 
ούως ώστε να εισαχθούν ελάχιστες 
προδιαγραφές που να χαρακτηρίζονται 
από υψηλή ποιότητα, βιωσιμότητα και 
μεθόδους οικολογικής και βιολογικής 
παραγωγής·
(ε) της διασφάλισης όρων ισότιμου 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και τα 
προϊόντα υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης 
σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας·  της διασφάλισης ότι 
τα εισαγόμενα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας παράγονται σύμφωνα 
με τις σχετικές ευρωπαϊκές ποιοτικές 
προδιαγραφές, δηλ. τις οικολογικές 
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προδιαγραφές ή τις προδιαγραφές για την 
καλή μεταχείριση των ζώων·
(στ) της διάθεσης πρόσθετης 
χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και  Αλιείας για 
βιώσιμη από περιβαλλοντικής πλευράς 
υδατοκαλλιέργεια, ιδιαίτερα για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 8 – Άρθρο 43 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43β
Καλή μεταχείριση των ζώων

Η Ένωση και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με:
(a) τη σύσταση για την καλή μεταχείριση 
των εκτρεφόμενων ιχθύων, που εγκρίθηκε  
από την  Μόνιμη Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί προστασίας 
των ζώων στα εκτροφεία και
(β) τις συστάσεις του Παγκοσμίου 
Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων 
σχετικά με την καλή μεταχείριση των 
εκτρεφόμενων ιχθύων κατά την 
μεταφορά και τις πτυχές καλής 
μεταχείρισης που αφορούν την 
αναισθητοποίηση και θανάτωση 
εκτρεφόμενων ιχθύων που προορίζονται 
για ανθρώπινη κατανάλωση.

Or. en
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Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 8 – Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την 
υδατοκαλλιέργεια συγκροτείται σύμφωνα 
με τα άρθρα 52 και 54.

Or. en

Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 9 – Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να βελτιώσει τη διαφάνεια των αγορών, 
ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές γνώσεις 
και την κατανόηση των ενωσιακών αγορών 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς 
και την ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών·

(δ) να βελτιώσει τη διαφάνεια των αγορών, 
ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές γνώσεις 
και την κατανόηση των ενωσιακών αγορών 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς 
και την ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 10 – Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στην ανάπτυξη μιας νοοτροπίας 
συμμόρφωσης μεταξύ των επιχειρήσεων,

(δ) στην ανάπτυξη μιας νοοτροπίας 
συμμόρφωσης μεταξύ των επιχειρήσεων, 
των ιδιοκτητών σκαφών και των αλιέων·

Or. en
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Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 11 – Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η μη συμμόρφωση των κρατών μελών 
με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής οδηγεί 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται ισχυρά κίνητρα για να ενισχυθεί η συμμόρφωση με την ΚΑλΠ.

Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 11 – Άρθρο 51 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικής 
βοήθειας προς επιχειρήσεις

Προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικής 
βοήθειας προς επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες 
σκαφών και αλιείς 

Or. en

Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 11 – Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ενωσιακή οικονομική βοήθεια προς 
τις επιχειρήσεις χορηγείται υπό τον όρο 
της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με 

1. Η ενωσιακή οικονομική βοήθεια προς 
τις επιχειρήσεις, τους ιδιοκτήτες σκαφών 
και τους αλιείς χορηγείται υπό τον όρο της 
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τους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής.

συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 217
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 11 – Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 11 – Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
ενωσιακή οικονομική βοήθεια χορηγείται 
μόνο εάν δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις για 
σοβαρές παραβάσεις διαπραχθείσες από 
την οικεία επιχείρηση, τον ιδιοκτήτη του 
σκάφους ή τον αλιέα επί τρία έτη πριν από 
την ημερομηνία υλοποίησης της 
ενωσιακής οικονομικής βοήθειας.

Or. en
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Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 12 – Άρθρο 53 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η Επιτροπή προβαίνει σε διαβούλευση 
με τα γνωμοδοτικά συμβούλια που 
σχετίζονται ειδικότερα με την αλιεία στην 
οικεία γεωγραφική περιοχή καθώς και  με 
την ΕΤΟΕΑ  σχετικά με προτάσεις για τη 
λήψη μέτρων προς έγκριση σύμφωνα με 
το άρθρο 43, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, 
όπως πολυετή προγράμματα ή πλαίσια 
για τη λήψη τεχνικών μέτρων, και κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται 
βάσει του άρθρου 55 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 12 – Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 
και της υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή 
αρμοδιότητάς τους, και να υποβάλλουν 
προτάσεις για την επίλυση των 
προβλημάτων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 12 – Άρθρο 53 – παράγραφος γ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γa) να ασκούν οποιεσδήποτε άλλες 
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δραστηριότητες οι οποίες είναι αναγκαίες 
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

Or. en

Τροπολογία 222
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 12 – Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 και συστάσεις 
που λαμβάνουν κατ' εφαρμογή της 
παραγράφου 1 και, όπου τα τελικά μέτρα 
αποκλίνουν από τις γνωμοδοτήσεις και 
συστάσεις αυτές, παρέχουν λεπτομερείς 
εξηγήσεις των λόγων για τους οποίους τα 
μέτρα απέχουν.  Η Επιτροπή και, κατά 
περίπτωση, τα οικεία κράτη μέλη
απαντούν εντός εύλογης προθεσμίας σε 
κάθε γνωμοδότηση, πρόταση, εισήγηση ή 
πληροφορία που λαμβάνεται δυνάμει των 
παραγράφων -1 και 1. Τα γνωμοδοτικά 
συμβούλια ζητούν επιστημονικές 
συμβουλές από την ΕΤΟΕΑ πριν από την 
έγκριση γνωμοδοτήσεων, προτάσεων ή 
εισηγήσεων σύμφωνα με τις 
παραγράφους -1 και 1.

Or. en

Τροπολογία 223
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 12 – Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα γνωμοδοτικά συμβούλια 
αποτελούνται από οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τις αλιευτικές επιχειρήσεις 
και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες που 
επηρεάζονται από την κοινή αλιευτική 

1. Τα γνωμοδοτικά συμβούλια 
αποτελούνται από οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τις αλιευτικές επιχειρήσεις 
και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες που 
επηρεάζονται από την κοινή αλιευτική 
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πολιτική. πολιτική, όπως υπάλληλοι, 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και ομάδες 
καταναλωτών, καθώς και επιστήμονες 
και εκπρόσωποι των εθνικών και 
περιφερειακών διοικήσεων. Η σύνθεση 
διασφαλίζει ότι ο αλιευτικός τομέας 
εκπροσωπείται σε όλη την ποικιλομορφία 
του και ότι τουλάχιστον το ήμισυ των 
εδρών στην γενική συνέλευση και στην 
εκτελεστική επιτροπή παραχωρείται σε 
εκπροσώπους που δεν ανήκουν στον 
αλιευτικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 224
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 14 – Άρθρο 57 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 
καταργείται.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για τη συλλογή δεδομένων δεν πρέπει να καταργηθεί. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις 
πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία 225
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 14 – Άρθρο 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 57α
Επανεξέταση

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με τη λειτουργία και την 
εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής πριν από τα τέλη του 2022.
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Or. en

Τροπολογία 226
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 14 – Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 57 
παράγραφος 4, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
199/2008 εξακολουθεί να ισχύει για τα 
εθνικά προγράμματα που εγκρίθηκαν για 
τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων για 
τα έτη 2011-2013.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για τη συλλογή δεδομένων δεν πρέπει να καταργηθεί. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις 
πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία 227
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), 

Βορειοδυτικά 
ύδατα

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

Πελαγικά 
αποθέματα 
(προσφυγάκια, 
σκουμπριά, 
σαφρίδια, ρέγγες)

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

Ανοικτή 
θάλασσα/υπερπόν
τιος στόλος

Όλα τα μη 
κοινοτικά ύδατα 

Ανοικτή 
θάλασσα/υπερπόν
τιος στόλος

Όλα τα μη 
κοινοτικά ύδατα 

Υδατοκαλλιέργει
α

Υδατοκαλλιέργει
α, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5

Υδατοκαλλιέργει
α

Υδατοκαλλιέργει
α, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5

Γενικό 
Γνωμοδοτικό 
Συμβούλιο 
Αλιείας και 
Αγορών

Οριζόντια 
θέματα σχετικά 
με την εφαρμογή 
των στόχων που 
αναφέρονται στα 
άρθρα 2 και 3 
και θέματα που 
σχετίζονται με 
την Κοινή 
Οργάνωση της 
Αγοράς

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) έχει αποτύχει σε μεγάλο βαθμό. Αποδείχθηκε 
αδύνατη η επίλυση χρόνιων προβλημάτων (υπεραλίευση, πλεονάζουσες αλιευτικές 
ικανότητες, ασθενής οικονομική κατάσταση πολλών επιχειρήσεων στον τομέα της αλιείας, 
κοινωνικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την παρακμή της αλιείας σε πολλές παράκτιες 
περιοχές). Ο νέος βασικός κανονισμός πρέπει να θέτει φιλόδοξους στόχους για να 
αντιστρέψει το επιτεινόμενο αρνητικό κλίμα και να συμβάλει σε μια βιώσιμη και επιτυχημένη 
αλιεία στην Ευρώπη.

Το σχέδιο έκθεσης της εισηγήτριας βασίζεται κατ' ουσία στα έγγραφα εργασίας που συνέταξε 
η ίδια σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (PE 480.830, PE 491.603 
και PE 480.832). Τα πολυάριθμα εποικοδομητικά σχόλια του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, 
της Επιτροπής και της κοινής γνώμης επί των εγγράφων αυτών ήταν εξαιρετικά χρήσιμα για 
την περαιτέρω επεξεργασία των ιδεών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο έκθεσης.

Τα σημαντικότερα σημεία του σχεδίου έκθεσης συνοψίζονται ακολούθως.

Μέγιστη βιώσιμη απόδοση

Η Επιτροπή προτείνει ως στόχο του κανονισμού την ανάκαμψη των αποθεμάτων στο επίπεδο 
της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης έως το 2015. Η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ του στόχου 
αυτού. Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να τηρήσει 
κατά το δυνατόν τη δέσμευση που ανέλαβε το 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ. 

Ωστόσο, ο απλός καθορισμός του στόχου στο άρθρο 2 δεν επαρκεί. Το Συμβούλιο θα πρέπει, 
επιπλέον, να δεσμευτεί νομικά ότι το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας θα μειωθεί έως το 
2015 σε επίπεδο συμβατό με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (FMSY). Για τα αποθέματα που 
αποτελούν αντικείμενο εντατικής υπεραλίευσης η θνησιμότητα λόγω αλίευσης πρέπει να 
μειωθεί σταδιακά ακόμα περισσότερο για να αυξηθούν τα αποθέματα.

Υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων / Απαγόρευση απορρίψεων

Η προτεινόμενη υποχρέωση εκφόρτωσης θα πρέπει να διατηρηθεί, ούτως ώστε να αποτελέσει 
κίνητρο για την αύξηση της επιλεκτικότητας, προκειμένου να αποφεύγονται τα ανεπιθύμητα 
παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Εάν αυτό το μέτρο εφαρμοστεί έξυπνα, θα οδηγήσει 
μακροπρόθεσμα σε περισσότερες εκφορτώσεις.

Προκειμένου η υποχρέωση εκφόρτωσης να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, πρέπει να 
γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στην πρόταση της Επιτροπής: Αυτές 
συνίστανται μεταξύ άλλων:

- στην υποχρέωση των κρατών μελών για τη διεκπεραίωση πιλοτικών προγραμμάτων 
με στόχο την αύξηση της επιλεκτικότητας, προκειμένου να προετοιμαστούν οι αλιείς 
για την υποχρέωση εκφόρτωσης και να βοηθηθούν στη μείωση των παρεμπιπτόντων 
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αλιευμάτων

- στην προσαρμογή της οικονομικής βοήθειας για περισσότερη επιλεκτικότητα στους 
τομείς αλιείας όπου είναι εξαιρετικά δύσκολη η εφαρμογή της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης

- σε μία προσέγγιση που βασίζεται στη σταδιακή εφαρμογή και στην αλιεία (και όχι 
στα είδη), προκειμένου οι λεπτομερείς κανόνες των πολυετών σχεδίων να μπορούν να 
υποβληθούν σε επεξεργασία πριν την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης εκφόρτωσης

- σε κανόνες που διευκολύνουν την εισαγωγή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τους 
αλιείς. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν πχ εξαιρέσεις de minimis για μικρές 
ποσότητες παρεμπιπτόντων αλιευμάτων όταν η επεξεργασία τους δεν μπορεί να γίνει 
στην ξηρά, καθώς και εξαίρεση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων τα οποία έχουν 
υψηλή πιθανότητα επιβίωσης μετά την απόρριψη στη θάλασσα.

Διαφανές σύστημα ατομικών και συλλογικών αλιευτικών παραχωρήσεων

Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις που προτείνει η Επιτροπή επικρίνονται κυρίως 
για την εμπορευσιμότητά τους και την επακόλουθη νομισματοποίησή τους.

Η εισηγήτρια τονίζει μία περαιτέρω πτυχή των αλιευτικών παραχωρήσεων: για τους αλιείς 
δεν αντιπροσωπεύουν απλώς μια χρηματική αξία, αλλά και ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα στην 
αλιεία. Οι αλιείς γνωρίζουν ότι για μία ορισμένη χρονική περίοδο έχουν το δικαίωμα να 
αλιεύουν ένα ορισμένο τμήμα της εθνικής ποσόστωσης. Αυτό συμβάλλει στην ασφάλεια 
σχεδιασμού για τους αλιείς. Η ασφάλεια σχεδιασμού είναι ωφέλιμη και για το περιβάλλον, 
διότι ο εκάστοτε αλιεύς μπορεί να αλιεύσει την ποσόστωση που του αναλογεί όλο το χρόνο, 
επομένως δεν προσπαθεί να αλιεύσει μεγάλες ποσότητες σε μικρό χρονικό διάστημα.

Για να διατηρηθούν, επομένως τα οφέλη αυτά, χωρίς όμως να νομισματοποιηθούν τα 
δικαιώματα αλίευσης, η εισηγήτρια προτείνει να διαγραφεί από το άρθρο 27 η λέξη 
«μεταβιβάσιμων», δηλαδή οι «TFC» να γίνουν «FC». Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι αλιευτικές 
παραχωρήσεις ανήκουν και συνεχίζουν να ανήκουν στο κράτος μέλος και μεταβιβάζονται 
στους αλιείς μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

Η πρόταση επιτρέπει τη συνεκμετάλλευση των αλιευτικών παραχωρήσεων σε εθελοντική 
βάση, ώστε να επιτρέπεται η συλλογική διαχείριση ή η διαχείριση μέσω οργανώσεων 
παραγωγών.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, βέβαια, είναι ποιοι θα λάβουν τις αλιευτικές παραχωρήσεις. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κοινωνικά και οικολογικά κριτήρια, ούτως 
ώστε να ενισχυθούν η αλιεία μικρής κλίμακας σε τοπικό επίπεδο και οι επιλεκτικές 
αλιευτικές πρακτικές. 

Μείωση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα αποτελεί ένα πρόβλημα που 
χρήζει άμεσης επίλυσης για την ευρωπαϊκή αλιεία. Οι TFC αποτελούν ένα μέσο μείωσης της 
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πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας λόγω της οικονομικής συγκέντρωσης. Ωστόσο, αυτό 
ισχύει μόνο για στόλους που αλιεύουν είδη, τα οποία ρυθμίζονται μέσω των συνολικών 
επιτρεπόμενων αλιευμάτων και των ποσοστώσεων. Οι περιορισμοί που βασίζονται στην 
αλιευτική προσπάθεια, όπως πχ οι διατάξεις του μεσογειακού κανονισμού 1967/2006, δεν 
κρίνονται κατάλληλοι για εμπορευσιμότητα.

Η πρόταση παρέχει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν 
εναλλακτικά μέσα για να συμβιβάσουν την αλιευτική ικανότητα με τις υπάρχουσες 
αλιευτικές δυνατότητες. Οι αλιευτικές παραχωρήσεις πρέπει να γίνονται εμπορεύσιμες στις 
εκάστοτε περιοχές μόνο εφόσον τα παραπάνω δεν έχουν επιτευχθεί εντός 6 ετών.

Η προσαρμογή της ικανότητας πρέπει να συντονίζεται κατά προτίμηση μεταξύ των κρατών 
μελών· για να γίνει αυτό μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν πολυετή σχέδια.

Επιπλέον, η πρόταση διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την 
εμπορευσιμότητα των αλιευτικών παραχωρήσεων, πχ απαγορεύοντας το εμπόριο 
παραχωρήσεων εκτός των ορίων ορισμένων τμημάτων του αλιευτικού στόλου.

Μεταφορά στην περιφέρεια / διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς

Η πρόταση της εισηγήτριας αποσκοπεί στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία πολλών διαφορετικών εθνικών μέτρων λόγω της 
ανάθεσης εξουσιών στα κράτη μέλη στο πλαίσιο πολυετούς σχεδίου ή τεχνικού κανονισμού-
πλαισίου.

Για το λόγο αυτό, το σχέδιο έκθεσης καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν κατά τη θέσπιση 
εθνικών (περιφερειακών) μέτρων.

Παράλληλα, ενισχύονται τα γνωμοδοτικά συμβούλια (τα πρώην ΠΓΣ), καθώς τόσο η 
Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη πρέπει να διαβουλεύονται με αυτά πριν από τη λήψη 
μέτρων. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να προβάλουν τεκμηριωμένα επιχειρήματα σε 
περίπτωση που παρεκκλίνουν από τις συστάσεις. Τα γνωμοδοτικά συμβούλια κατ' αυτόν τον 
τρόπο έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν τη συνοχή των μέτρων που θεσπίζουν τα κράτη 
μέλη. Παράλληλα, η συμμετοχή τους ενισχύει την αποδοχή των κανονισμών που θεσπίζονται 
από την πλευρά του αλιευτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών. 

Ένα επιπλέον μέτρο για την ενίσχυση της συνοχής και τη διασφάλιση της εφαρμογής των 
στόχων της ΚΑΠ πρέπει να είναι η τακτική αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται σε 
εθνικό επίπεδο από την Επιτροπή.

Η γνώμη των γνωμοδοτικών συμβουλίων πρέπει να ζητηθεί και σχετικά με την εισαγωγή της 
υποχρέωσης εκφόρτωσης και αυτά να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με την διεξαγωγή της 
πλήρως τεκμηριωμένης αλιείας πριν την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης αυτής. Πρέπει, 
επίσης, να υποβάλουν προτάσεις για τους κανόνες εξαίρεσης αλιευμάτων με υψηλή 
πιθανότητα επιβίωσης. Στη συνέχεια οι προτάσεις αυτές πρέπει να εξεταστούν επιστημονικά.

Πρόσθετα μέτρα για την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων 
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Το σχέδιο έκθεσης υπερβαίνει τις προτάσεις της Επιτροπής, καθώς στο άρθρο 7α (νέο) 
προτείνει ως πρόσθετο μέτρο να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν την αλιεία 
στο 10-20% των υδάτων τους σε διάστημα τριών ετών. Το μέτρο αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο για την προστασία ευάλωτων ενδιαιτημάτων, όσο και για να συμβάλει 
στην αύξηση της αναπαραγωγής των ιχθυαποθεμάτων, όταν πχ οι τόποι ωοτοκίας 
προστατεύονται από την αλιεία. Το μέτρο αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τους 
τομείς όπου μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επαρκής διαχείριση των αποθεμάτων και τα δεδομένα 
είναι ελλειμματικά.

Μεταβατικά μέτρα για την Μεσόγειο 

Η ΕΕ δεν έχει θέσει αλιευτικά όρια για τα αποθέματα της Μεσογείου. Το ζήτημα 
εξακολουθεί να έχει ανεπαρκή ρύθμιση, παρόλο που υπάρχουν αξιέπαινες εθνικές 
πρωτοβουλίες και παρά την κινητοποίηση των διαχειριστών της αλιείας στην Μεσόγειο μέσω 
του μεσογειακού κανονισμού 1967/2006. Ο αριθμός των υπεραλιευόμενων αποθεμάτων στην 
Μεσόγειο είναι ιδιαίτερα υψηλός και τα δεδομένα είναι ελλειμματικά. Τα μέτρα ελέγχου 
είναι δύσκολο να εφαρμοστούν λόγω της τμηματοποιημένης δομής των στόλων.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Μεσόγειο είναι ο έλεγχος της εφαρμογής του 
κανονισμού 1967/2006 και ο έλεγχος των εκφορτώσεων, διότι υπάρχουν πολυάριθμα μικρά 
λιμάνια και ποικίλες δυνατότητες εκφόρτωσης. Η εισηγήτρια, επομένως, προτείνει να 
εισαχθεί ένα σύστημα δικαιωμάτων εδαφικής χρήσης στον τομέα της αλιείας (TURF) για την 
Μεσόγειο. Σύμφωνα με αυτό, μια ορισμένη περιοχή παραχωρείται σε μία ομάδα αλιέων για 
άσκηση της αλιείας. Το μέσο αυτό βασίζεται στο δικαίωμα στην αλιεία και ενισχύει το 
αίσθημα ευθύνης των αλιέων. Ενισχύεται ο αυτοέλεγχος καθώς και ο αμοιβαίος έλεγχος από 
τους ίδιους τους αλιείς, εφόσον δεν τους συμφέρει να εισέλθει κάποιος στην περιοχή τους για 
παράνομη αλιεία. 

Κατά τη γεωγραφική οριοθέτηση των TURF, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις 
θέσεις των περιοχών όπου απαγορεύεται η αλιεία, προκειμένου να υπάρχει συνοχή μεταξύ 
των δύο αυτών διαχειριστικών μέτρων.

Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για τον περιορισμό της θνησιμότητας λόγω αλίευσης 
στο πλαίσιο των TURF, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του κανονισμού και ιδίως ο 
στόχος της Μέγιστης Δυνατής Απόδοσης (ΜΒΑ).  Οι περιορισμοί αυτοί, οι οποίοι μπορούν 
να λάβουν τη μορφή αλιευτικών ορίων ή ορίων αλιευτικής προσπάθειας, πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από συνοχή μεταξύ των TURF που αφορούν τα ίδια είδη. Εφόσον η 
κατάσταση των δεδομένων βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, το Συμβούλιο μπορεί 
ενδεχομένως μακροπρόθεσμα να θεσπίσει αλιευτικά όρια ή όρια στην αλιευτική προσπάθεια 
για ορισμένα αποθέματα.

Εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες για κοινή διαχείριση της αλιείας

Σε θαλάσσια ύδατα όπου η ΕΕ μοιράζεται τα ιχθυαποθέματα με τρίτες χώρες, η ΕΕ πρέπει να 
προσπαθήσει να επιτύχει τη βελτίωση της κοινής διαχείρισης της αλιείας.  Για το σκοπό 
αυτό, πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων 
διαχείρισης της αλιείας αλλά και να συναφθούν διμερείς ή, όπου χρειάζεται, πολυμερείς 
συμφωνίες συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, η ΕΕ θα μπορούσε να διαθέσει 



PE483.528v01-00 128/128 PR\892576EL.doc

EL

οικονομικούς πόρους και τεχνική βοήθεια. Η χώρα εταίρος, από την πλευρά της, δεσμεύεται 
για αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας, η οποία συνάδει με τη διαχείριση της ΕΕ.


