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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 για ορισμένα τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου στο Σκαγεράκη και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1342/2008
(COM(2012)0471 – C7-0234/2012 – 2012/0232(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0471),

– 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 (C7-0234/2012),

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

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 14 Νοεμβρίου 20121,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (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 -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Καθώς στον πορθμό του Σκαγεράκη 
βρίσκονται τα μοναδικά ύδατα που 

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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ανήκουν από κοινού σε κράτη μέλη και 
τρίτες χώρες, χωρίς να ρυθμίζονται από 
αλιευτική συμφωνία, και στα οποία 
ισχύουν ποσοστώσεις και τρίτες χώρες 
έχουν υιοθετήσει την υποχρέωση να 
εκφορτώνουν όλα τα αλιεύματα, είναι 
εύλογο να προβλέπεται δέσμη κανόνων 
σχετικά με τον έλεγχο και τεχνικά μέτρα 
για το Σκαγεράκη τα οποία διαφέρουν 
από τους γενικούς κανόνες που ισχύουν 
εντός της Ενώσεως.   

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιράζεται μεγάλο μέρος από τα αλιευτικά της ύδατα με τρίτες χώρες. 
Και η Μεσόγειος Θάλασσα και ο Εύξεινος Πόντος και η Βαλτική Θάλασσα είναι τέτοιες 
περιπτώσεις.. Ο Σκαγεράκης και η Βόρεια Θάλασσα είναι οι μόνες θάλασσες όπου μία τρίτη 
χώρα (η Νορβηγία) έχει υποχρέωση εκφόρτωσης. Αυτό που ξεχωρίσει το Σκαγεράκη είναι ότι η 
Νορβηγία έχει αποκηρύξει την αλιευτική συμφωνία του 1986, η οποία καλύπτει το Σκαγεράκη. 
Η αποκήρυξη άρχισε να ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2012. Γίνονται διαπραγματεύσεις για μια 
νέα, περιορισμένη συμφωνία αλλά δεν είναι βέβαιο πότε θα τεθεί σε ισχύ. Σε αυτή τη βάση έχει 
νόημα ένα καθεστώς ειδικά για το Σκαγεράκη.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Θα ήταν μεγάλο βάρος για τον 
αλιευτικό τομέα αν εφαρμόζονταν 
οποιεσδήποτε αλλαγές στους ισχύοντες 
κανόνες κατά τη διάρκεια υπάρχοντος 
έτους ποσόστωσης. Τέτοιες αλλαγές 
πρέπει επομένως να εφαρμόζονται πριν 
από την έναρξη του επομένου πλήρους 
έτους ποσόστωσης. Οι κανόνες που 
θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού τίθενται σε εφαρμογή από 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν λειτουργικό να τεθούν σε εφαρμογή οι κανόνες στη μέση του έτους ποσόστωσης. Η 
υποχρέωση να εκφορτώνονται όλα τα αλιεύματα πρέπει επομένως να τεθεί σε εφαρμογή από 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Πρέπει να θεσπιστεί υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων από τα 
αποθέματα που υπόκεινται σε όρια 
αλιευμάτων, με εξαίρεση τα είδη ή τους
τύπους αλιείας για τα οποία υπάρχουν 
επιστημονικές αποδείξεις για υψηλά 
ποσοστά επιβίωσης των απορριπτόμενων 
ιχθύων ή για τα οποία ο φόρτος των 
αλιέων λόγω της ανάγκης διαχωρισμού 
των ανεπιθύμητων ειδών από τα αλιεύματα 
προς χωριστή επεξεργασία είναι 
αδικαιολόγητα υψηλός. [Άρθρο 3]

(4) Πρέπει να θεσπιστεί υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων από τα 
αποθέματα που υπόκεινται σε όρια 
αλιευμάτων·
 Αυτή η υποχρέωση δεν πρέπει ωστόσο 
να εφαρμόζεται σε είδη ή τύπους αλιείας 
για τα οποία υπάρχουν επιστημονικές 
αποδείξεις ότι τα ψάρια συγκεκριμένου 
είδους έχουν ποσοστό επιβίωσης τέτοιο 
ώστε η ελευθέρωσή τους να συμβάλλει 
στη διατήρηση του είδους. Όταν 
ελευθερώνονται τέτοια ψάρια, πρέπει να 
είναι επίσης δυνατή η ελευθέρωση 
περιορισμένου αριθμού ψαριών ενός 
είδους χωρίς υψηλά ποσοστά επιβίωσης, 
υπό τον όρο ότι ο φόρτος των αλιέων λόγω 
της ανάγκης διαχωρισμού των 
ανεπιθύμητων ειδών από τα αλιεύματα 
προς χωριστή επεξεργασία είναι 
αδικαιολόγητα υψηλός [Άρθρο 3]

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση απόρριψης πρέπει να βασίζεται στο τι εξυπηρετεί καλύτερα 
τη διατήρηση των επιμέρους ειδών. 
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το σύστημα εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων απαιτεί ουσιαστικές αλλαγές 
στους παρόντες τύπους αλιείας και στη 
διαχείριση των τύπων αυτών. Επομένως, η 
υποχρέωση εκφόρτωσης θα πρέπει να 
εισαχθεί σταδιακά. [Άρθρο 4]

(5) Το σύστημα εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων απαιτεί ουσιαστικές αλλαγές 
στους παρόντες τύπους αλιείας και στη 
διαχείριση των τύπων αυτών. Επομένως, η 
υποχρέωση εκφόρτωσης θα πρέπει να 
εισαχθεί σταδιακά. Πρέπει να θεσπιστεί 
διάταξη σχετική με τα μικτά αλιεύματα. 
Κράτη μέλη με ποσοστώσεις στο 
Σκαγεράκη πρέπει να συνεργαστούν, 
ώστε το κράτος μέλος σημαίας να μπορεί 
να παρέχει στους αλιείς τις αναγκαίες 
ποσοστώσεις. [Άρθρο 3, άρθρο 4 και 
παράρτημα 1]

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπιστεί περιοριστική διάταξη σχετική με το ζήτημα των μικτών αλιευμάτων. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αλιείς μπορούν να προσαρμόσουν τις αλιευτικές τους 
μεθόδους στις νέες διατάξεις το ταχύτερο δυνατόν.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την προστασία των ιχθυδίων, τη 
λειτουργία της αγοράς αλιείας και τη 
διασφάλιση του αποκλεισμού αθέμιτων 
κερδών από την αλίευση ιχθύων με 
μέγεθος μικρότερο από το ελάχιστο 
μέγεθος αναφοράς διατήρησης, ο χειρισμός 
των λόγω αλιευμάτων θα πρέπει να 
περιοριστεί στην παραγωγή ιχθυαλεύρων, 
τροφής για ζώα συντροφιάς ή άλλων 
προϊόντων που δεν προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση ή για 

(6) Για την προστασία των ιχθυδίων, τη 
λειτουργία της αγοράς αλιείας και τη 
διασφάλιση του αποκλεισμού αθέμιτων 
κερδών από την αλίευση ιχθύων με 
μέγεθος μικρότερο από το ελάχιστο 
μέγεθος αναφοράς διατήρησης, ο χειρισμός 
των λόγω αλιευμάτων θα πρέπει να 
περιοριστεί στην παραγωγή ιχθυαλεύρων, 
τροφής για ζώα συντροφιάς ή άλλων 
προϊόντων που δεν προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση. [Άρθρο 5]
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φιλανθρωπικούς σκοπούς. [Άρθρο 5]

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ιχθύδια δεν πρέπει να πωλούνται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να εξαλειφθούν προοδευτικά οι 
απορρίψεις, θα πρέπει να βελτιωθεί η 
επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων, 
μέσω της αύξησης του απαιτούμενου 
γενικού ελάχιστου μεγέθους ματιών 
δικτύων για τη βενθοπελαγική αλιεία, αλλά 
με παρεκκλίσεις ως προς τη χρήση 
εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων επιλογής που έχουν την ίδια 
επιλεκτικότητα σε αυτούς τους τύπους 
αλιείας. [Άρθρο 6]

(7) Για να εξαλειφθούν προοδευτικά οι 
απορρίψεις, θα πρέπει να βελτιωθεί η 
επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων, 
μέσω της αύξησης του απαιτούμενου 
γενικού ελάχιστου μεγέθους ματιών 
δικτύων για τη βενθοπελαγική αλιεία, αλλά 
με παρεκκλίσεις ως προς τη χρήση 
εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων επιλογής που έχουν την ίδια 
επιλεκτικότητα σε αυτούς τους τύπους 
αλιείας. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι η αδειοδότηση και 
άλλες διοικητικές διαδικασίες σχετικά με 
νέα, επιλεκτικότερα αλιευτικά εργαλεία 
περιορίζονται στο ελάχιστο, ώστε να 
μπορούν οι αλιείς να προσαρμόζουν τον 
τρόπο αλιείας τους στις νέες διατάξεις 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα. [Άρθρο 6]

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα κατάσταση θα αναγκάσει τους αλιείς να χρησιμοποιούν επιλεκτικότερα εργαλεία. 
Οποιαδήποτε αδειοδότηση ή άλλη διαδικασία απαιτείται πριν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τα νέα εργαλεία πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως ελάχιστο. Για να διασφαλιστεί τούτο, τα 
κράτη μέλη πρέπει να είναι προετοιμασμένα να διαθέσουν επιπλέον πόρους όπου κριθεί 
αναγκαίο.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την ορθή παρακολούθηση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα 
για την επαλήθευση ότι τηρείται εν πλω η 
υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων από αποθέματα που 
υπόκεινται σε περιορισμούς αλιευμάτων, 
είναι αναγκαίο να λειτουργεί επί των 
σκαφών που δραστηριοποιούνται στο 
Skagerrak σύστημα ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης εξ αποστάσεως (REM).
[Άρθρο 11]

(12) Για την ορθή παρακολούθηση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα 
για την επαλήθευση ότι τηρείται εν πλω η 
υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων από αποθέματα που 
υπόκεινται σε περιορισμούς αλιευμάτων, 
είναι αναγκαίο να εισαγάγουν τα κράτη 
μέλη σύστημα ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης εξ αποστάσεως (REM). 
Το σύστημα REM πρέπει να βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένο έλεγχο και ένα 
αλιευτικό ταξίδι πρέπει να κρίνεται ότι 
συμβαδίζει με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού αν δεν εντοπίζονται 
παρατυπίες κατά τη διάρκεια τέτοιου 
ελέγχου. [Άρθρο 11]

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν ένα σύστημα REM. Το REM πρέπει να βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένο έλεγχο για να ελαχιστοποιεί την εισβολή στην ιδιωτική σφαίρα των αλιέων. 
Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος πρέπει να λειτουργεί ως τεκμήριο, όταν δεν εντοπίζονται 
παρατυπίες.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Παρ’ όλο που η γενική υποχρέωση 
να εξοπλίζονται τα αλιευτικά σκάφη με 
συσκευές λήψης για τηλεόραση κλειστού 
κυκλώματος (CCTV) θα ήταν εισβολή 
στην ιδιωτική σφαίρα των εργαζομένων, 
τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν 
κίνητρα, ώστε να ενθαρρύνουν τους 
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ιδιοκτήτες να εφαρμόσουν νέους κανόνες 
και να εξοπλίσουν τα σκάφη τους 
εθελοντικά με συσκευές λήψης CCTV και 
με τον άλλον εξοπλισμό που απαιτείται 
για τη συλλογή δεδομένων και τη 
μεταφορά τέτοιων δεδομένων στο REM. 
Πρέπει να είναι δυνατό να 
περιλαμβάνεται στα εν λόγω κίνητρα ένα 
πριμ σε ποσόστωση και μείωση των 
προσπαθειών ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να μπορούν να απαιτούν από τα 
σκάφη που συλλαμβάνονται να μη 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού να εξοπλίζονται με 
CTE. [Άρθρο 11α]

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αφήνεται στη διάκριση των ιδιοκτητών σκαφών το αν θα εξοπλίσουν τα σκάφη τους 
με συσκευές λήψης CCTV ή όχι και με αισθητήρες που συλλέγουν πληροφορίες και τις 
μεταφέρουν στο σύστημα REM (CTE). Τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν κίνητρα στους 
ιδιοκτήτες σκαφών για να το κάνουν. Πρέπει να είναι επίσης σε θέση να αναγκάζουν τους 
ιδιοκτήτες σκαφών που συλλαμβάνονται να μην τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
να χρησιμοποιούν ένα σύστημα CTE.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να γίνει η προσαρμογή στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο έγκαιρα 
και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, για να εξασφαλιστεί η 
ευελιξία και να είναι δυνατή η εξέλιξη 
ορισμένων μέτρων, η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο
290 της Συνθήκης θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι όσον αφορά το χρονικό 
πλαίσιο και τα αποθέματα που υπόκεινται 
στην υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων και για την τροποποίηση του 

(18) Για να γίνει η προσαρμογή στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο έγκαιρα 
και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, για να εξασφαλιστεί η 
ευελιξία και να είναι δυνατή η εξέλιξη 
ορισμένων μέτρων, η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή για τον περαιτέρω ορισμό 
της εξαίρεσης που επιτρέπει την 
ελευθέρωση ψαριών αποθέματος σε 
ορισμένες περιπτώσεις, όταν εξυπηρετεί 
τη βιώσιμη αποκατάσταση του 
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παραρτήματος ΙΙ όσον αφορά το ελάχιστο 
μέγεθος αναφοράς διατήρησης.

αποθέματος αλλά και για  την 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι όσον 
αφορά το χρονικό πλαίσιο και τα 
αποθέματα που υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων και για την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙ όσον αφορά το ελάχιστο 
μέγεθος αναφοράς διατήρησης. Είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, 
ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και 
συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, για να στηρίζει 
τους αλιείς όταν αποφασίζουν αν μπορούν να ξαναρίξουν το αλίευμα στη θάλασσα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει νέα 
τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου στο 
Skagerrak.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει νέα 
τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου στις 
περιοχές του Σκαγεράκη που εμπίπτουν 
στη δικαιοδοσία κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στο μέρος του Σκαγεράκη που εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία της Δανίας και της Σουηδίας. Θα εφαρμόζεται σε όλα τα αλιευτικά σκάφη που 
αλιεύουν σε αυτό το μέρος του Σκαγεράκη. Τούτο σημαίνει ότι τα ίδια μέτρα θα εφαρμόζονται 
και σε σκάφη από τη Νορβηγία, για παράδειγμα, αν αλιεύουν στο σουηδικό ή στο δανικό μέρος 
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του Σκαγεράκη.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα αλιευτικά σκάφη που 
δραστηριοποιούνται στο Skagerrak.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα αλιευτικά σκάφη που 
δραστηριοποιούνται στις περιοχές του
Σκαγεράκη που εμπίπτουν στη 
δικαιοδοσία κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 1.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του κανονισμού και 
επιπλέον των ορισμών που προβλέπονται 
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
850/98 και στο άρθρο 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2371/2002, ισχύουν οι 
ακόλουθοι ορισμοί:

Για τους σκοπούς του κανονισμού και 
επιπλέον των ορισμών που προβλέπονται 
στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 850/98 και στο άρθρο 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του Σκαγεράκη βρίσκεται στο άρθρο 2 του κανονισμού 850/98.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ως «μέγεθος ματιών οποιασδήποτε 
τράτας, δανέζικου γρίπου ή παρόμοιων 
συρόμενων διχτυών» νοείται το μέγεθος
ματιών οποιουδήποτε σάκου ή τεμαχίου 
επιμήκυνσής του, τα οποία ευρίσκονται επί 
αλιευτικού σκάφους·

(γ) ως «μέγεθος ματιών οποιασδήποτε 
τράτας, δανέζικου γρίπου ή παρόμοιων 
συρόμενων διχτυών» νοείται το άνοιγμα 
τεντωμένων ματιών οποιουδήποτε σάκου 
ή τεμαχίου επιμήκυνσής του, τα οποία 
ευρίσκονται επί αλιευτικού σκάφους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) ως «δοκότρατα» νοείται αλιευτικό 
εργαλείο με δίχτυ τράτας το οποίο 
ανοίγεται οριζόντια με χαλύβδινο ή ξύλινο 
σωλήνα, που ονομάζεται δοκός, και 
δικτύωμα που διαθέτει αλυσίδες που 
σύρονται στο βυθό, αλυσιδωτές ψάθες ή 
αλυσίδες ανάδευσης και το οποίο σύρεται 
ενεργά στον βυθό με τη βοήθεια της 
μηχανής του σκάφους.

(η) ως «δοκότρατα» νοείται αλιευτικό 
εργαλείο με δίχτυ τράτας το οποίο 
ανοίγεται οριζόντια με δοκό, και δικτύωμα 
που διαθέτει αλυσίδες που σύρονται στο 
βυθό, αλυσιδωτές ψάθες ή αλυσίδες 
ανάδευσης και το οποίο σύρεται ενεργά 
στον βυθό με τη βοήθεια της μηχανής του
σκάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) ως «σύστημα ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης εξ αποστάσεως 
(REM)» νοείται σύστημα 
χρησιμοποιούμενο από τις αρχές κράτους 
μέλους το οποίο παρακολουθεί τις 
αλιευτικές δραστηριότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι β) ως «εξοπλισμός συλλογής και 
διαβίβασης (CTE)» νοείται σύστημα που 
συλλέγει δεδομένα και τα διαβιβάζει στο 
REM, περιλαμβάνει δε κλειστό κύκλωμα 
τηλεόρασης (CCTV), παγκόσμιο σύστημα 
εντοπισμού θέσης (GPS), αισθητήρες και 
εξοπλισμό διαβίβασης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 19 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
850/98, όλα τα αλιεύματα των αποθεμάτων 
ψαριών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, 
φέρονται και διατηρούνται επί των 
αλιευτικών σκαφών και εκφορτώνονται, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 
αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα, εκτός 
αν τα απορριφθέντα αλιεύματα των εν 
λόγω αποθεμάτων έχουν υψηλό ποσοστό 
επιβίωσης ή αν η επιβάρυνση των αλιείς 
που θα πρέπει να αφαιρέσουν τα 
ανεπιθύμητα είδη από τα αλιεύματα για 
χωριστή επεξεργασία είναι αδικαιολόγητα 
υψηλή.

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 19 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
850/98, όλα τα αλιεύματα των αποθεμάτων 
ψαριών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, 
φέρονται και διατηρούνται επί των 
αλιευτικών σκαφών και εκφορτώνονται, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 
αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο κείμενο δεν είναι σαφές. Η τροπολογία αποσαφηνίζει το νόημα της διάταξης.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η υποχρέωση να εκφορτώνονται όλα 
τα αλιεύματα, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται σε ψάρια 
αποθεμάτων των οποίων το  ποσοστό 
επιβίωσης είναι τέτοιο ώστε η 
ελευθέρωσή τους να συμβάλλει στη 
διατήρηση των αποθεμάτων. Όταν 
ελευθερώνονται ψάρια τέτοιων 
αποθεμάτων, πρέπει να είναι ταυτόχρονα 
δυνατή η ελευθέρωση περιορισμένου 
αριθμού ψαριών αποθέματος χωρίς 
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υψηλά ποσοστά επιβίωσης, εφόσον ο 
φόρτος των αλιέων λόγω της ανάγκης 
διαχωρισμού των ανεπιθύμητων ειδών 
από τα αλιεύματα προς χωριστή 
επεξεργασία είναι αδικαιολόγητα υψηλός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κριτήριο για το αν μπορούν να ελευθερωθούν τα ψάρια ενός είδους πρέπει να είναι το τι 
εξυπηρετεί τη διατήρηση των ειδών και όχι το αν τα ποσοστά επιβίωσης είναι εν προκειμένω 
υψηλά. Υπάρχει και το ενδεχόμενο η ελευθέρωση αλιεύματος ιχθυδίων να συμβάλλει στην 
αποκατάσταση του είδους, ακόμη κι αν το ποσοστό επιβίωσης είναι χαμηλότερο του 50%. Για 
να επιτευχθούν τέτοια οφέλη ως προς τη διατήρηση ενός είδους, πρέπει να γίνει δεκτό ότι 
ορισμένα ψάρια ειδών που δεν θα επιβιώσουν αν ελευθερωθούν μπορεί να ελευθερώνονται 
ταυτόχρονα.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της 
παραγράφου 1, και κατά παρέκκλιση από 
το άρθρο 19 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98, κατά την 
αλιεία με εργαλεία με μέγεθος ματιών ίσο 
ή μικρότερο από 32 mm όλα τα αλιεύματα 
αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
αποθεμάτων για τα οποία δεν εφαρμόζεται 
η υποχρέωση εκφόρτωσης, φέρονται και 
διατηρούνται επί των αλιευτικών σκαφών 
και εκφορτώνονται.

2. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της 
παραγράφου 1, και κατά παρέκκλιση από 
το άρθρο 19 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98, κατά την 
αλιεία με εργαλεία με μέγεθος ματιών ίσο 
ή μικρότερο από 32 mm όλα τα αλιεύματα 
αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
αποθεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα Ι, φέρονται και διατηρούνται 
επί των αλιευτικών σκαφών και 
εκφορτώνονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει τη διάταξη.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις για την 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι βάσει 
των εξελίξεων των επιστημονικών 
πληροφοριών ή σε περιπτώσεις στις 
οποίες η επιβάρυνση στους αλιείς είναι 
δυσανάλογη σε σχέση με τα οφέλη. Αυτές 
οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 16. 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
τροποποίηση του παραρτήματος I βάσει 
των εξελίξεων των επιστημονικών 
πληροφοριών. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται επίσης να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που 
προσδιορίζουν τα αποθέματα ψαριών που 
μπορεί να ελευθερώνονται με σκοπό τη 
διατήρηση του είδους καθώς και το 
βαθμό στον οποίο ψάρια αποθεμάτων 
χωρίς υψηλό ποσοστό επιβίωσης μπορεί 
να απορρίπτονται μαζί με ψάρια 
αποθεμάτων με χαμηλό βαθμό επιβίωσης. 
Αυτές οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 16. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση στην Επιτροπή να τροποποιήσει το παράρτημα Ι αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για 
να προστεθούν είδη στον κατάλογο και να αφαιρεθεί ένα είδος μόνο αν υπάρχει επαρκής
επιστημονική τεκμηρίωση ότι όλα τα ψάρια συγκεκριμένου αποθέματος που αλιεύονται με 
οποιαδήποτε από τις εν χρήσει αλιευτικές μεθόδους έχουν υψηλό ποσοστό επιβίωσης. Επιπλέον, 
υπάρχει η ανάγκη να στηρίζεται η απόφαση των αλιέων σχετικά με το αν μπορούν να 
απορρίψουν ψάρια με υψηλό ποσοστό επιβίωσης. Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη στήριξη τέτοιων αποφάσεων εκ μέρους των 
αλιέων.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όλα τα αλιεύματα από τα αποθέματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 3, τα οποία 
αλιεύθηκαν από ενωσιακά αλιευτικά 

1. Όλα τα αλιεύματα από τα αποθέματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 3, τα οποία 
αλιεύθηκαν από ενωσιακά αλιευτικά 
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σκάφη, καταλογίζονται στις ποσοστώσεις 
που ισχύουν όσον αφορά το εν λόγω 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για το 
κράτος μέλος σημαίας, ανεξαρτήτως του 
τόπου εκφόρτωσης.

σκάφη, καταλογίζονται στις ποσοστώσεις 
που ισχύουν όσον αφορά το εν λόγω 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για το 
κράτος μέλος σημαίας σε σχέση με την 
περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η 
αλίευση, ανεξαρτήτως του τόπου 
εκφόρτωσης. Αλιεύματα του αποθέματος 
που αναφέρεται στο παράρτημα Ι και 
αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 2% του 
συνολικού αλιεύματος μπορεί να 
καταλογίζονται στην ποσόστωση για το 
απόθεμα που αντιπροσωπεύει το βασικό 
αλίευμα. Αλιεύματα από περισσότερα του 
ενός άλλου αποθέματα μπορεί επίσης να 
καταλογίζονται στο βασικό αλίευμα, 
εφόσον το σύνολο αυτών των άλλων 
αποθεμάτων δεν ξεπερνά ποτέ το 5% του 
βασικού αλιεύματος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς το άρθρο 8 προβλέπει ότι και η αλιεία σε άλλες περιοχές υπόκειται στις διατάξεις του 
κεφαλαίου ΙΙ, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι τα αλιεύματα πρέπει να καταλογίζονται στις 
ποσοστώσεις που εφαρμόζονται στις περιοχές όπου έγινε η αλίευση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
μπορεί να καταλογιστεί στο βασικό αλίευμα ένα μέγιστο ποσοστό 5%.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η
ποσόστωση χορηγείται για αλιευτικά 
σκάφη που ασκούν δραστηριότητες στο 
Skagerrak για τα τυχόν αποθέματα που 
υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης 
τα οποία αλιεύουν, λαμβάνοντας υπόψη 
την πιθανή σύνθεση των αλιευμάτων των 
σκαφών. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
επαρκούς ύψους ποσόστωση χορηγείται 
για αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη 
σημαία τους και ασκούν δραστηριότητες 
στο Σκαγεράκη για τα τυχόν αποθέματα 
που υπόκεινται στην υποχρέωση 
εκφόρτωσης τα οποία αλιεύουν, 
λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή σύνθεση 
των αλιευμάτων των σκαφών και το 
γεγονός ότι τα αλιεύματα που 
εκφορτώνονται θα είναι μεγαλύτερα όταν 
τα ποσοστά θνησιμότητας δεν αλλάζουν.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση στο άρθρο 2 είναι υποχρέωση κράτους σημαίας. Όταν διατίθενται οι 
ποσοστώσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι ο κανονισμός δεν έχει σκοπό να 
μειώσει τα ποσοστά θνησιμότητας. Οι ποσοστώσεις πρέπει επομένως να είναι υψηλότερες για 
να είναι δυνατή η εκφόρτωση ολόκληρου του αλιεύματος.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν καθορίζεται ελάχιστο μέγεθος 
αναφοράς διατήρησης για ένα απόθεμα 
που υπόκειται στο άρθρο 3, η πώληση 
αλιευμάτων από το απόθεμα αυτό όταν 
υπολείπονται του ελάχιστου μεγέθους 
αναφοράς διατήρησης, περιορίζεται μόνο 
σε αυτά που προορίζονται για μετατροπή 
σε ιχθυάλευρα, τροφές για ζώα συντροφιάς 
ή άλλα προϊόντα για μη ανθρώπινη 
κατανάλωση ή για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς.

1. Όταν καθορίζεται ελάχιστο μέγεθος 
αναφοράς διατήρησης για ένα απόθεμα 
που υπόκειται στο άρθρο 3, η πώληση 
αλιευμάτων από το απόθεμα αυτό όταν 
υπολείπονται του ελάχιστου μεγέθους 
αναφοράς διατήρησης, περιορίζεται μόνο 
σε αυτά που προορίζονται για μετατροπή 
σε ιχθυάλευρα, τροφές για ζώα συντροφιάς 
ή άλλα προϊόντα για μη ανθρώπινη 
κατανάλωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αθέμιτο να πωλούνται ιχθύδια για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Θα ήταν δυνατόν να 
τροποποιηθεί η διάταξη, ώστε να μπορούν να διατίθενται ιχθύδια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, 
αλλά, καθώς δεν υπάρχει τέτοια παράδοση στα κράτη μέλη που βρέχονται από το Σκαγεράκη, 
δεν έχει νόημα μια τέτοια διάταξη στον κανονισμό.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Τράτες με ελάχιστο μέγεθος ματιών
κάτω των 32 mm μπορούν να 
χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι τα 

(β) Τράτες με ελάχιστο μέγεθος ματιών ίσο 
με 32 mm ή κατώτερο αυτών μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στην αλιεία πελαγικών 
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αλιεύματα επί του σκάφους περιέχουν
περισσότερο από 50% από ένα ή 
περισσότερα πελαγικά ή βιομηχανικά είδη.

ή βιομηχανικών ειδών· ωστόσο, αν τα 
αλιεύματα επί του σκάφους σε 
οποιαδήποτε στιγμή κατά το αλιευτικό 
ταξίδι περιέχουν λιγότερο του 80% από 
ένα ή περισσότερα πελαγικά ή 
βιομηχανικά είδη, το αλιευτικό σκάφος 
επιστρέφει στο λιμάνι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι μόνο τράτες με ελάχιστο μέγεθος ματιών ίσο με 32 mm ή 
κατώτερο αυτών μπορούν να χρησιμοποιούνται στην αλιεία πελαγικών ή βιομηχανικών ειδών. 
Το κατώτατο όριο των πελαγικών ή βιομηχανικών ειδών που πρέπει να περιέχονται στο 
αλίευμα αυξάνεται στο 80%. 

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω πρέπει να έχουν 
εγκατεστημένο επί του σκάφους πλήρως 
λειτουργικό σύστημα REM που 
αποτελείται από επαρκή αριθμό 
συσκευών λήψης τηλεόρασης κλειστού 
κυκλώματος (CCTV) επί του σκάφους, 
GPS και αισθητήρες για να τους 
επιτραπεί να εγκαταλείψουν τον λιμένα.

2. Το σύστημα REM βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένο έλεγχο με τη χρήση 
λογισμικού αναγνώρισης. Τα δεδομένα 
μπορεί να αποθηκεύονται μόνο στο 
σύστημα REM και να υπόκεινται μόνο σε 
ανθρώπινο έλεγχο σε περίπτωση 
παρατυπιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να περιοριστεί η εισβολή στην ιδιωτική ζωή των αλιέων, ο έλεγχος των δεδομένων που 
συγκεντρώνονται από το σύστημα REM αυτοματοποιείται, αποθηκεύονται δε στο σύστημα και 
ελέγχονται από ανθρώπινο μάτι μόνο σε περίπτωση παρατυπιών. Αυτό δεν εμποδίζει τους αλιείς 
να αποθηκεύουν τις πληροφορίες και να τις χρησιμοποιούν για ιδιωτικούς σκοπούς, όπως την 
παρακολούθηση των αλιευτικών προσπαθειών για να τελειοποιηθούν τα αλιεύματα.



PE500.527v01-00 22/32 PR\919502EL.doc

EL

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται 
σύμφωνα με το εξής χρονικό πλαίσιο:

3. Αν δεν εντοπίζονται παρατυπίες στον 
αυτοματοποιημένο έλεγχο, η αλιευτική 
δραστηριότητα κρίνεται σύμφωνη με τον 
παρόντα κανονισμό σε σχέση με 
οποιαδήποτε παράμετρο ελέγχεται από το 
σύστημα REM.

(α) από 1ης Ιανουαρίου 2014 για τα 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ολικού 
μήκους 15 μέτρων και άνω
(β) από 1ης Ιουλίου 2015 για τα ενωσιακά 
αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περιπτώσεις όπου ο αυτοματοποιημένος έλεγχος δεν εντοπίζει παρατυπίες, τα δεδομένα 
πρέπει να καταστρέφονται και οι αλιευτικές δραστηριότητες να κρίνονται σύμφωνες με τις 
διατάξεις σχετικά με οποιαδήποτε παράμετρο ελέγχεται από το σύστημα REM.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τις 
ακόλουθες πτυχές του REM: αξιοπιστία 
του συστήματος, προδιαγραφές του 
συστήματος, στοιχεία που καταγράφονται 
και υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
παρακολούθηση της χρήσης του REM, ή 
τυχόν άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα 
για τη λειτουργία του συστήματος. Αυτές 
οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 17.

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 
και 3 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις σχετικά με τις ακόλουθες πτυχές 
του REM αξιοπιστία του συστήματος, 
προδιαγραφές του συστήματος, στοιχεία 
που καταγράφονται και υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, παρακολούθηση της χρήσης 
του REM, ή τυχόν άλλα στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για τη λειτουργία του 
συστήματος. Αυτές οι εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 
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17.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση εξουσιών δεν εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αλλάζει όσα προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 α
Εξοπλισμός συλλογής και διαβίβασης 

1. Τα κράτη μέλη μπορεί να προβαίνουν 
σε παροχές υπό μορφή ποσοστώσεων στα 
αλιευτικά σκάφη που έχουν εγκαταστήσει  
σύστημα CTE σε εθελοντική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα REM είναι το σύστημα που χρησιμοποιεί το αντίστοιχο κράτος μέλος. Το κράτος 
μέλος μπορεί να παρέχει κίνητρα υπό μορφή ποσοστώσεως για αλιευτικά σκάφη εξοπλισμένα με 
συστήματα επικοινωνίας με το σύστημα REM.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο) – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι παροχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να δίνονται μόνο 
στα αλιευτικά σκάφη που αναλαμβάνουν 
να συλλέγουν πληροφορίες και να τις 
διαβιβάζουν στο σύστημα REM, ακόμη κι 
όταν η αλιεία σε αυτές τις περιοχές του 
Σκαγεράκη δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία 
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κανενός κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποκτούν πρόσθετη ποσόστωση, τα σκάφη πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στο 
σύστημα REM όταν αλιεύουν στη νορβηγική περιοχή του Σκαγεράκη.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο) – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα 
αλιευτικά σκάφη που δεν έχουν 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 3 έως 8 σε 
περισσότερες από μία περιστάσεις, για να 
τους επιτραπεί και πάλι ο απόπλους, 
έχουν εγκαταστήσει σύστημα CTE.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ένα αλιευτικό σκάφος συλληφθεί να μη συμμορφώνεται με την απαγόρευση απόρριψης, 
όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους τού 
επιβάλλουν την υποχρέωση να εξοπλίσει το σκάφος με μηχανές λήψης CCTV, GPS και 
αισθητήρα για επικοινωνία με το σύστημα REM.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο) – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν 
δίνονται παροχές σε αλιευτικά σκάφη που 
δεν έχουν συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 
έως 8 σε περισσότερες από μία 
περιστάσεις.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν παρέχεται πρόσθετη ποσόστωση σε αλιευτικό σκάφος που συλλαμβάνεται να μη 
συμμορφώνεται με την υποχρέωση εκφόρτωσης και με άλλες διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. 

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το τρίτο έτος μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια 
ανά τριετία τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη 
υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.

Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη υποβάλλουν 
εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έως 
τις …*.

___________

* ΕΕ: Να συμπληρωθεί η ημερομηνία 18 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη την καινοτομία της υποχρέωσης να εκφορτώνονται όλα τα αλιεύματα, είναι 
εύλογο να προβλέπεται συντομότερη προθεσμία για την πρώτη υποβολή έκθεσης.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση του σχεδίου Αξιολόγηση των μέτρων
Η Επιτροπή, με βάση τις εκθέσεις των 
κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 
14 και σε συνδυασμό με επιστημονικές 
συμβουλές, αξιολογεί την επίπτωση των 
μέτρων στους σχετικούς τύπους αλιείας 

Η Επιτροπή, με βάση τις εκθέσεις των 
κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 
14 και τις συμβουλές εκ μέρους της 
ΕΤΟΕΑ και της Περιφερειακής 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Βόρειας 
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και τα αποθέματα κατά το έτος που έπεται 
εκείνου κατά το οποίο λαμβάνει τις 
εκθέσεις.

Θάλασσας και σε συνδυασμό με 
επιστημονικές συμβουλές, αξιολογεί την 
επίπτωση των μέτρων στους σχετικούς 
τύπους αλιείας και τα αποθέματα κατά το 
έτος που έπεται εκείνου κατά το οποίο 
λαμβάνει τις εκθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των μέτρων πρέπει επίσης να γίνεται με βάση τις συμβουλές εκ μέρους της 
ΕΤΟΕΑ και της ΠΣΕ Βόρειας Θάλασσας.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και στο άρθρο 
5 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον.

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και στο άρθρο 
5 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για περίοδο τριών ετών από τις ...*. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της τριετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους 
ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.
___________

* ΕΕ: Να συμπληρωθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση εξουσιών πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη.
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο: 

1. Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο: 

«Το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν 
εφαρμόζεται στο Skagerrak από 1ης 
Ιανουαρίου 2013.»

«Το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν 
εφαρμόζεται στο Σκαγεράκη από 1ης 
Ιανουαρίου 2014.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στη νέα ημερομηνία ως προς την υποχρέωση εκφόρτωσης.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ποσότητες που αναφέρονται στις 
παραγράφους α) και β) δεν υπερβαίνουν

Οι ποσότητες που αναφέρονται στις 
παραγράφους α) και β) δεν υπερβαίνουν

(i) το 2013 το 20% της σχετικής 
ποσόστωσης, 

(i) το 2014 το 20% της σχετικής 
ποσόστωσης,

(ii) το 2014 το 15% της σχετικής 
ποσόστωσης και

(ii) το 2015 το 15% της σχετικής 
ποσόστωσης και

(iii) από το 2015 και εξής το 10 % της 
σχετικής ποσόστωσης.

(iii) από το 2016 και εξής το 10 % της 
σχετικής ποσόστωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στη νέα ημερομηνία ως προς την υποχρέωση εκφόρτωσης.
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – κολώνα 3 – γραμμή 1-15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1η Ιανουαρίου 2013 1η Ιανουαρίου 2014

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στη νέα ημερομηνία ως προς την υποχρέωση εκφόρτωσης.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – κολώνα 3 – γραμμή 16-35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1η Ιανουαρίου 2015 1η Ιανουαρίου 2016

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στη νέα ημερομηνία ως προς την υποχρέωση εκφόρτωσης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής 
Από το 1986 η αλιεία στο Σκαγεράκη διέπεται από διεθνή συμφωνία. Η Νορβηγία έχει 
καταγγείλει τη συμφωνία. Η καταγγελία άρχισε να ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2012. 
Γίνονται διαπραγματεύσεις για νέα περιορισμένη συμφωνία, είναι όμως αβέβαιο πότε θα 
τεθεί σε ισχύ. Κατά τη διάρκεια των αλιευτικών διαβουλεύσεων το 2010 μεταξύ της ΕΕ και 
της Νορβηγίας συμφωνήθηκε να συγκροτηθεί ομάδα εργασίας η οποία θα υποβάλει 
προτάσεις σχετικά με το πώς θα ασκείται η αλιεία σε πλαίσιο από το οποίο λείπει η αλιευτική 
συμφωνία. Μεταξύ των προτάσεων της ομάδας εργασίας ήταν να βελτιωθούν τα μέτρα 
ελέγχου και επιβολής στην αλιεία στο Σκαγεράκη και να προταθούν τρόποι εναρμόνισης των 
ενωσιακών και των νορβηγικών διατάξεων σχετικά με τα τεχνικά και ελεγκτικά μέτρα στην 
περιοχή πέραν των 4 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης. Οι συστάσεις της ομάδας 
εργασίας περιελήφθησαν στο συμφωνημένο πρακτικό που υπεγράφη από την ΕΕ και τη 
Νορβηγία στο Μπέργκεν στις 2 Δεκεμβρίου 2011. Η πρόταση κανονισμού βασίζεται εν μέρει 
στο συμφωνημένο πρακτικό. 

Η άποψη του εισηγητή
Ο βασικός σκοπός της πρότασης είναι να τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση απόρριψης στο 
Σκαγεράκη. Η παρούσα τάξη πραγμάτων, κατά την οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλα 
μέρη του συνολικού αλιεύματος ξαναρίχνονται στη θάλασσα, είναι ίσως το μέρος της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής που δυσκολότερα από κάθε άλλο μπορεί να γίνει κατανοητό και να 
βρει υποστήριξη από το ευρύ κοινό. Το γεγονός ότι άριστης ποιότητας ψάρια ξαναρίχνονται 
στη θάλασσα σε καιρούς όπου προσπαθούμε να θρέψουμε τον πληθυσμό της γης θεωρείται 
ακατανόητο, ακόμη και ανήθικο. 

Η πρόταση θεσπίζει την υποχρέωση εκφόρτωσης και τις αναγκαίες υποστηρικτικές διατάξεις 
για τον έλεγχο του αν τηρείται η εν λόγω υποχρέωση. Το βασικό εργαλείο για το νομοθέτη, 
προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να παρακολουθήσουν τις διατάξεις που θεσπίζει, είναι 
να θεωρούνται οι διατάξεις αυτές δίκαιες και ίσης μεταχείρισης. Οι άνθρωποι θέλουν να 
συμμορφώνονται με το νόμο αλλά δεν είναι πρόθυμοι να το κάνουν αν θεωρούν ότι ο νόμος 
είναι άδικος. Το βασικό εργαλείο για να καταστεί η απαγόρευση απόρριψης στο Σκαγεράκη 
μια δίκαιη συμφωνία (οι αλιευτικές ευκαιρίες, οι ποσοστώσεις) δεν περιλαμβάνονται στις 
εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

1) Έναρξη ισχύος 
Η Επιτροπή έχει προτείνει να τεθεί σε ισχύ η υποχρέωση εκφόρτωσης την 1η Ιανουαρίου 
2013. Καθώς συνδέεται τόσο στενά με τις διατάξεις που διέπουν τις ποσοστώσεις, εύλογα 
πρέπει να τεθεί σε ισχύ κατά την έναρξη ενός έτους ποσόστωσης. Επειδή δεν θα ήταν 
δυνατόν να είναι έτοιμες οι σχετικές διατάξεις πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, πρέπει 
να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014. 

2) Γεωγραφική εμβέλεια 
Η συνεννόηση μεταξύ της Νορβηγίας και της ΕΕ σημαίνει ότι η αλιεία στο Σκαγεράκη θα 
διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν στο παράκτιο κράτος. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
τις διατάξεις που ισχύουν στις περιοχές του Σκαγεράκη που ανήκουν στη δικαιοδοσία της 
Δανίας και της Σουηδίας. Θα ισχύει για όλα τα σκάφη που αλιεύουν σε αυτές τις περιοχές, 
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συμπεριλαμβανομένων των σκαφών από τη Νορβηγία. Κατ’ αμοιβαιότητα, τα ενωσιακά 
σκάφη θα υπόκεινται στις νορβηγικές διατάξεις, όταν αλιεύουν στο μέρος του Σκαγεράκη 
που ανήκει στη δικαιοδοσία της Νορβηγίας. 
3) Η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων

Η πρόταση θεσπίζει την υποχρέωση να εκφορτώνονται ψάρια 25 ειδών συνολικά, τα οποία 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού. Ψάρια αυτών των ειδών είναι ωστόσο 
δυνατόν να ελευθερώνονται ή να ξαναρίχνονται στη θάλασσα, αν υπάρχει πιθανότητα να 
έχουν υψηλό ποσοστό επιβίωσης. Το ακριβές ποσοστό επιβίωσης ωστόσο δεν είναι τόσο 
σημαντικό, αντίθετα αποφασιστικής σημασίας στοιχείο πρέπει να είναι το αν θα συμβάλλει 
στη διατήρηση του είδους η ελευθέρωση του αλιεύματος. Επιπλέον, αν το βασικό αλίευμα 
μπορεί να ελευθερωθεί ή να ξαναριχτεί στη θάλασσα, ορισμένα ψάρια που δεν έχουν υψηλό 
ποσοστό επιβίωσης μπορεί να ξαναρίχνονται ταυτόχρονα, αν θα ήταν υπερβολικά 
επιβαρυντική για τους αλιείς η υποχρέωση να τα ξεχωρίσουν. Η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να στηρίζεται η απόφαση των 
αλιέων σε σχέση με αυτό το ζήτημα. 
4) Ποσοστώσεις σύμφωνα με τις νέες διατάξεις

Ο σκοπός του κανονισμού δεν είναι να αλλάξει το ποσοστό θνησιμότητας στο Σκαγεράκη. 
Αυτό το ζήτημα ρυθμίζεται στο πλαίσιο των πολυετών σχεδίων. Με τη θέσπιση της 
υποχρέωσης εκφόρτωσης οι ποσοστώσεις, τα ΤΑC, θα καταστούν αυτό που κυριολεκτικά 
σημαίνει η ονομασία τους. Με την υποχρέωση εκφόρτωσης, εκφορτώνονται όλα τα 
αλιευθέντα ψάρια (χωρίς να υπάρξει εξαίρεση). Επί του παρόντος τα ΤΑC σημαίνουν 
συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα. Κατά συνέπεια, τα ΤΑC πρέπει να αναπροσαρμοστούν 
ώστε να αντιπροσωπεύουν ότι είναι σήμερα τα πραγματικά αλιεύματα στο Σκαγεράκη πριν 
από τις απορρίψεις. Δεν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το πόσα ψάρια 
απορρίπτονται σήμερα, είναι όμως σαφές ότι η αύξηση των ΤΑC πρέπει να είναι ουσιαστική. 
5) Ζητήματα που αφορούν πρωτίστως την πελαγική αλιεία

Οι ειδικοί όροι για την πελαγική αλιεία θέτουν μια σειρά από ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι ο 
κανόνας σύμφωνα με τον οποίο όλα τα αλιεύματα πρέπει να καταλογίζονται στις 
ποσοστώσεις ενδέχεται να μην είναι εφαρμόσιμος σε σχέση με το χειρισμό του αλιεύματος 
πελαγικών και βιομηχανικών ειδών. Πρέπει να θεσπιστεί μια περιοριστική διάταξη όσον 
αφορά τα μεικτά αλιεύματα, η οποία να επιτρέπει στους αλιείς να καταλογίζουν όλα τα 
αλιεύματα στην ποσόστωση του βασικού αλιεύματος υπό σαφείς όρους. Για να μπορέσουν να 
αξιοποιήσουν αυτή τη διάταξη, οι αλιείς ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσουν CΤΕ. Αν δεν 
εξοπλίσουν τα σκάφη τους κατ’ αυτόν τον τρόπο, ίσως χρειαστεί να ταξινομούν τα αλιεύματά 
τους. Ένα ακόμη ζήτημα είναι η χρήση τράτας χαρακτηριστικής για αυτό το τμήμα της 
βιομηχανίας. Το κατώτατο όριο ως προς το πότε χρησιμοποιούνται τέτοιες τράτες πρέπει να 
αυξηθεί στο 80%. 
6) Χειρισμός των ιχθυδίων 

Δεν είναι σκόπιμο να πωλούνται ιχθύδια για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Θα ήταν δυνατόν να 
τροποποιηθεί η διάταξη, ώστε να μπορούν να δίνονται ιχθύδια για φιλανθρωπικούς σκοπούς 
αλλά δεν υπάρχει τέτοια παράδοση στα κράτη μέλη που βρέχονται από το Σκαγεράκη, 
επομένως τέτοια διάταξη δεν έχει θέση στον κανονισμό. 

7) Ηλεκτρονική παρακολούθηση εξ αποστάσεως
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Προτείνεται τα κράτη μέλη σημαίας των σκαφών που αλιεύουν στο Σκαγεράκη να 
εγκαταστήσουν και να χρησιμοποιούν ένα σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ 
αποστάσεως (RΕΜ). Αυτό το μέρος της πρότασης είναι εύλογο. 
Ένα σημαντικό ζήτημα είναι το πώς θα πραγματοποιείται ο έλεγχος στο πλαίσιο του 
συστήματος RΕΜ. Ο παραδοσιακός τρόπος είναι το υλικό και άλλες πληροφορίες να 
διαβιβάζονται στην κεντρική αρχή που διαχειρίζεται το RΕΜ και στη συνέχεια να ελέγχονται 
από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Το σύγχρονο λογισμικό αναγνώρισης θα επέτρεπε ωστόσο 
έναν αυτοματοποιημένο έλεγχο των πληροφοριών. Αυτό θα σήμαινε ότι το λογισμικό 
σαρώνει το υλικό από την ταινία μεταφοράς ή άλλα μέρη από τα οποία τα αλιεύματα 
μεταφέρονται στο σκάφος και αναγνωρίζει τα είδη, τον αριθμό και το μέγεθος των ψαριών, 
εξακριβώνοντας έτσι ότι δεν ρίχνονται έξω από το αλιευτικό σκάφος ψάρια ειδών που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι. Κατά συνέπεια ο ανθρώπινος έλεγχος του υλικού και άλλων 
πληροφοριών που παρέχονται στο RΕΜ μπορεί να περιορίζεται σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο αυτοματοποιημένος έλεγχος δεν μπορεί να αποκλείσει παρατυπίες. Επιπλέον, θα 
ήταν αναγκαίο μόνο για την αρχή που διαχειρίζεται το σύστημα RΕΜ να διατηρεί τις 
πληροφορίες που παρέχονται από το CΤΕ σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό θα εξυπηρετούσε 
τόσο την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας των αλιέων όσο και την εξοικονόμηση πόρων εκ 
μέρους της αρχής που διαχειρίζεται το σύστημα RΕΜ. Οι αλιείς πρέπει να έχουν πάντα το 
δικαίωμα να διατηρούν τις πληροφορίες αυτές για δικούς τους σκοπούς. Τα δεδομένα αυτά 
μπορεί για παράδειγμα να τους βοηθούν να συντονίζουν καλύτερα τις αλιευτικές προσπάθειες 
και να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους. Ένα τέτοιο σύστημα θα σήμαινε πολύ μικρότερη 
εισβολή στην ιδιωτική ζωή των αλιέων. Πέραν τούτου η ποιότητα του αυτοματοποιημένου 
ελέγχου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποκτά την ποιότητα οριστικού ελέγχου. Αν δεν 
εντοπίζονται παρατυπίες κατά τη διάρκεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου, το αλιευτικό 
ταξίδι πρέπει να κρίνεται ότι συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον ελέγχονται 
από το σύστημα RΕΜ. Κατόπιν τούτου οι αλιείς που συμμορφώνονται με το νόμο θα 
αποκτούν τη σφραγίδα έγκρισης εκ μέρους των αρχών ήδη από τη στιγμή που εκφορτώνουν 
τα αλιευθέντα ψάρια. 

8) Εξοπλισμός συλλογής και διαβίβασης
Η Επιτροπή έχει προτείνει να ισχύει για όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω 
η υποχρέωση να χρησιμοποιούν εξοπλισμό συλλογής πληροφοριών και διαβίβασής τους στο 
RΕΜ (CΤΕ). Το CΤΕ θα περιλαμβάνει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), παγκόσμιο 
σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS), αισθητήρες και συσκευές διαβίβασης. Αυτή η υποχρέωση 
θέτει μια σειρά από ζητήματα τόσο σε σχέση με το οικονομικό βάρος για τον τομέα όσο και 
(πρωτίστως ενδεχομένως) σε σχέση με παραμέτρους σχετικές με το σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής των αλιέων. 

Όσον αφορά το ζήτημα της οικονομικής επιβάρυνσης του τομέα, είναι ουσιώδες το ζήτημα 
του αν και σε ποιο βαθμό είναι διαθέσιμη η συγχρηματοδότηση των εγκαταστάσεων επί του 
σκάφους. Δεν έχει δοθεί σαφής πληροφόρηση αλλά έχει δηλωθεί ότι η συγχρηματοδότηση θα 
εφαρμοστεί και ότι το ύψος της θα ανέρχεται περίπου στο 50%. Οι θέσεις που έχουν 
υιοθετηθεί σε σχέση με το ζήτημα της εισαγωγής συστήματος RΕΜ διατυπώνονται με την 
προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές είναι εύλογα σωστές. 

Ακόμη και αν αμβλυνθεί η οικονομική επιβάρυνση των αλιέων, οι ανησυχίες που αφορούν 
την ιδιωτική ζωή είναι τέτοιες ώστε το CΤΕ πρέπει να εισάγεται κατ’ αρχήν μόνο σε 
εθελοντική βάση. Μια τέτοια υποχρέωση θα ήταν αναλογική μόνο στην περίπτωση σκαφών 
που έχουν συλληφθεί να μην τηρούν τις νέες διατάξεις σε περισσότερες από μια περιστάσεις. 
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Σε μια τέτοια περίπτωση οι εθνικές αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποχρεώνουν 
τους ιδιοκτήτες σκαφών να εγκαθιστούν CΤΕ ή αλλιώς να μην μπορούν να αποπλεύσουν. 

Με αυτά τα δεδομένα η κοινωνία θα είχε μια σειρά από οφέλη αν οι ιδιοκτήτες σκαφών 
εξόπλιζαν τα σκάφη τους με CΤΕ. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα 
πέρα από την συγχρηματοδότηση σε όσους προβούν σε αυτό τον εξοπλισμό. Θα ήταν δίκαιο 
να διατεθούν πρόσθετες ποσοστώσεις στους αλιείς που δέχονται πρόθυμα τις νέες διατάξεις 
και είναι διατεθειμένοι να το καταδείξουν εγκαθιστώντας σύστημα CΤΕ. 
Ένα εθελοντικό σύστημα θα επέτρεπε επίσης στο νομοθέτη να απαλλαγεί από το ζήτημα του 
μεγέθους των σκαφών, όταν τεθεί σε εφαρμογή η υποχρέωση. Θα μπορούσε να αφήνεται στη 
διάκριση κάθε ιδιοκτήτη σκάφους να εκτιμά τα οφέλη και να αποφασίζει αν θέλει να 
εξοπλίσει το σκάφος του με CΤΕ ή όχι. 
Πέραν τούτου η ανάγκη για παραδοσιακά ελεγκτικά μέτρα πρέπει να είναι μειωμένη όσον 
αφορά σκάφη που φέρουν σύστημα CΤΕ. Στο βαθμό που εισπράττονται ελεγκτικά τέλη σε 
αλιεύματα, πρέπει να υπάρχει το περιθώριο διαφοροποίησης σε σχέση με το αν το σκάφος 
έχει τέτοιο εξοπλισμό ή όχι. Ακόμη και αν δεν εισπράττονται ελεγκτικά τέλη, το γεγονός και 
μόνο ότι τα αλιεύματα των σκαφών που έχουν εξοπλιστεί με CΤΕ θα ελέγχονται λιγότερο 
συχνά αποβαίνει προς όφελος των αλιέων. Τα ελεγκτικά μέτρα επιδρούν στην τιμή που 
μπορεί να εξασφαλιστεί για τα ψάρια, πέρα από τον παράγοντα της χρονικής επιβάρυνσης. 

Εκτός αυτού το γεγονός ότι ο αυτοματοποιημένος έλεγχος θα είναι οριστικός πρέπει να 
βοηθά τους αλιείς να αποδεικνύουν ήδη κατά την εκφόρτωση ότι τα αλιεύματά τους δεν 
συνδέονται με απορρίψεις πράγμα που κανονικά θα σημαίνει υψηλότερες τιμές. Όσον αφορά 
ειδικά την πελαγική αλιεία, οι αλιείς που εγκαθιστούν CΤΕ πρέπει να μπορούν να αντλούν 
οφέλη από τις ειδικές διατάξεις που αφορούν τα μικτά αλιεύματα. Το ίδιο ισχύει για αλιείς 
που αλιεύουν τόσο στο Σκαγεράκη όσο και σε άλλα ύδατα στις ποσοστώσεις των οποίων 
πρέπει να καταλογίζεται το αλίευμα.


