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Τροπολογία 63
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική 
διασφαλίζει την προώθηση ενός υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης στον τομέα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών, 
παρέχοντάς τους ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο κοινωνικής προστασίας και 
εξασφαλίζοντας με συγκεκριμένο τρόπο 
έναν θεμιτό και δίκαιο ανταγωνισμό με 
τις  τρίτες χώρες και τα κράτη μέλη της 
Ένωσης, και εμποδίζοντας τις 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που 
οφείλονται σε υπερβολικές διαφορές του 
κόστους εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η 
κοινή αλιευτική πολιτική προσδιορίζει 
όρους ενόψει μιας εναρμόνισης των 
κοινωνικών νομοθεσιών που 
εφαρμόζονται στους επαγγελματίες του 
τομέα.

Or. fr

Τροπολογία 64
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος 
στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης 
Δεκεμβρίου 1982 (UNCLOS) και έχει 
κυρώσει τη συμφωνία για την εφαρμογή 
των διατάξεων της σύμβασης για το Δίκαιο 

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

της Θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, 
όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση 
των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των 
άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων 
ιχθύων των Ηνωμένων Εθνών της 4ης 
Αυγούστου 1995 («συμφωνία του ΟΗΕ για 
τα αποθέματα ιχθύων»). Έχει επίσης 
αποδεχτεί τη συμφωνία της 24ης 
Νοεμβρίου 1993 του Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών (FAO) για την προώθηση της 
τήρησης διεθνών μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη στην 
ανοιχτή θάλασσα («συμφωνία 
συμμόρφωσης του FAO»). Αυτές οι 
διεθνείς πράξεις προβλέπουν κατά κύριο 
λόγο υποχρεώσεις διατήρησης, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της 
υποχρέωσης λήψης μέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης με στόχο τη διατήρηση ή την 
αποκατάσταση των θαλάσσιων πόρων σε 
επίπεδα τα οποία να μπορούν να παράγουν 
τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, τόσο εντός 
θαλασσίων περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας 
όσο και στην ανοικτή θάλασσα, και 
συνεργασίας με άλλα κράτη για τον σκοπό 
αυτό, υποχρεώσεις εφαρμογής της 
προληπτικής προσέγγισης ευρέως για τη 
διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση 
των αλιευτικών αποθεμάτων, υποχρεώσεις 
διασφάλισης της συμβατότητας των 
μέτρων διατήρησης και διαχείρισης όπου 
προκύπτουν θαλάσσιοι πόροι σε θαλάσσιες 
περιοχές διαφορετικού καθεστώτος 
δικαιοδοσίας και υποχρεώσεις να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη άλλες θεμιτές 
χρήσεις των θαλασσών. Το άρθρο 66 του 
πέμπτου τμήματος της σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας επιβάλλει επίσης στα κράτη 
μέλη να τηρούν ορισμένες διατάξεις για 
την διατήρηση των αποθεμάτων των 
ανάδρομων ειδών ιχθύων. Η κοινή 
αλιευτική πολιτική πρέπει να συμβάλλει 
στην προσήκουσα εκτέλεση από την 
Ένωση των διεθνών υποχρεώσεών της στο 
πλαίσιο αυτών των διεθνών πράξεων. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη 



AM\905399EL.doc 5/63 PE491.301v01-00

EL

και της συνεργασίας στο πλαίσιο των εν 
λόγω διεθνών πράξεων.

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

Or. fi

Τροπολογία 65
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 66
Alain Cadec
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 67
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Είναι σημαντικό η διαχείριση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής να διέπεται 
από αρχές ορθής διακυβέρνησης.
Σύμφωνα με τις αρχές αυτές, η λήψη των
αποφάσεων πρέπει να βασίζεται στις
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, την ενεργό συμμετοχή των 
εμπλεκομένων φορέων σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την 
επεξεργασία, εφαρμογή και αξιολόγηση 
της πολιτικής αυτής και την
μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιτυχής 
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
εξαρτάται επίσης από τον σαφή ορισμό 
των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, 
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περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και από τη συμβατότητα και συνοχή των 
μέτρων που λαμβάνονται από κοινού με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές.

Or. es

Τροπολογία 68
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 69
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η εφαρμογή της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής πρέπει να συνεκτιμά τις 

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

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

Or. fr

Τροπολογία 70
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής και της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής είναι απαραίτητο να 
αναγνωρισθούν οι ιδιαιτερότητες των 
ιδιαίτερα απομεμακρυσμένων 
περιφερειών και ειδικότερα αυτών που 
δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και των οποίων 
οι αλιευτικοί πόροι συγκεντρώνονται στις 
αλιευτικές ζώνες και τα θαλάσσια όρη. Η 
πρόσβαση των ευαίσθητων αυτών 
βιογεωγραφικών περιοχών πρέπει να 
προστατεύεται και να ερευνάται με τα επί 
τόπου διαθέσιμα μέσα.

Or. pt
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Τροπολογία 71
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 72
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 α) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
αποδοθεί στην προστασία του άγριου 
σολομού στην Βαλτική θάλασσα. Το 
διεθνές συμβούλιο εξερευνήσεως των 
θαλασσών (CIEM) εκτιμά ότι τα 
αποθέματα του άγριου σολομού δεν 
βρίσκονται σε βιώσιμα επίπεδα. Κατά το 
CIEM, πρέπει η ρύθμιση των 
αποθεμάτων του σολομού να βασίζεται 
στην αξιολόγηση της κατάστασης του 
πληθυσμού στο κάθε υδάτινο ρεύμα.
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Κατά την άποψή του, η αλιεία στην 
θάλασσα που δεν κάνει διάκριση μεταξύ 
των πληθυσμών, καθιστά πολύ 
δυσκολότερη την επιστροφή των 
σολομών μέχρι τους τόπους ωοτοκίας 
στον ποταμό της προέλευσής τους. Η 
αποκατάσταση των υψηλών αποθεμάτων 
του άγριου σολομού είναι επίσης πολύ 
σημαντική και για τις αραιοκατοικημένες 
περιφέρειες της βόρειας Ευρώπης, διότι ο 
άγριος σολομός είναι ένας ιδιαίτερα 
σημαντικός πόρος για τους κατοίκους 
των βόρειων υδρολογικών λεκανών και 
την περιφερειακή οικονομία.

Or. fi

Τροπολογία 73
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 74
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση των 
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.

Or. fr

Τροπολογία 75
María Irigoyen Pérez

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 

(18) Απαιτούνται μέτρα για την πρόληψη
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 και 
προγραμματισμένα η υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων που 
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δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.

αλιεύονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε ενωσιακά ύδατα ή από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εξάλειψη των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, για την οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των διάφορων ιχθυοτόπων, να πραγματοποιηθεί σταδιακά και 
προγραμματισμένα και εντός εύλογης προθεσμίας.

Τροπολογία 76
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Ενόψει της επισφαλούς οικονομικής 
κατάστασης του τομέα της αλιείας και της 
εξάρτησης πολλών παράκτιων και 
νησιωτικών κοινοτήτων από τις αλιευτικές 
δραστηριότητες, είναι αναγκαίο να
αναθεωρηθεί η έννοια της σχετικής 
σταθερότητας, να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και η κοινωνικο-
οικονομική βιωσιμότητα του τομέα και 
των από αυτήν εξαρτώμενων 
περιφερειών, μέσω της κατανομής 
αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των 
κρατών μελών, η οποία θα στηρίζεται σε 
ένα προβλέψιμο μερίδιο των αποθεμάτων 
για κάθε κράτος μέλος και της αλιευτικής 
δυνατότητας που διαθέτουν.

Or. es

Τροπολογία 77
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 78
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 79
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27 α) Θεωρεί ότι δεν πρέπει να 
επιτρέπεται η μεταφορά αλιευτικών 
σκαφών μεταξύ διαφορετικών θαλάσσιων 
γεωγραφικών περιοχών χωρίς να
υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν τίθεται σε 
κίνδυνο η βιωσιμότητα των ιχθυοτόπων 
και των τοπικών κοινοτήτων από την 
αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας που 
προκύπτει από την αύξηση του αριθμού 
των σκαφών που αλιεύουν σε μία 
συγκεκριμένη περιοχή.

Or. pt

Τροπολογία 80
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 81
Patrice Tirolien

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 

(29) Πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων για την πλειονότητα των 
διαχειριζόμενων αποθεμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για όλα τα 
σκάφη μήκους 15 μέτρων και άνω και για 
όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία.  Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
σκάφη μήκους έως 15 μέτρα εκτός των 
σκαφών που χρησιμοποιούν συρόμενα 
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έχει λάβει ειδικά μέτρα διατήρησης και 
διαχείρισης σε αυτήν τη ζώνη των 12 
ναυτικών μιλίων. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να εξαιρούν από τις μεταβιβάσιμες 
αλιευτικές παραχωρήσεις σκάφη μήκους 
έως 12 μέτρα εκτός των σκαφών που 
χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία. Ένα 
τέτοιο σύστημα πρέπει να συμβάλλει σε 
μειώσεις του στόλου με κίνητρα από τον 
ίδιο τον κλάδο και στη βελτίωση της 
οικονομικής απόδοσης, με παράλληλη 
δημιουργία νομικά ασφαλών και 
αποκλειστικών μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους. 
Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι της 
θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

εργαλεία. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
συμβάλλει σε προσαρμογές της 
χωρητικότητας του στόλου όταν 
διαπιστώνεται κατάσταση 
τπερεκμετάλλευσης και στη βελτίωση της 
οικονομικής απόδοσης, με παράλληλη 
δημιουργία νομικά ασφαλών και 
αποκλειστικών μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους. 
Δεδομένου ότι οι βιολογικοί πόροι της 
θάλασσας αποτελούν κοινό αγαθό, οι 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
πρέπει να θεσπίζουν δικαιώματα μόνο στο 
μέρος εκείνο των ετήσιων αλιευτικών 
δυνατοτήτων ενός κράτους μέλους που 
μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με 
καθορισμένους κανόνες.

Or. fr

Τροπολογία 82
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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
εθελοντικής εφαρμογής στο κάθε κράτος 
μέλος και για όλα τα σκάφη μήκους 12 
μέτρων και άνω και για όλα τα υπόλοιπα 
αλιευτικά σκάφη που φέρουν συρόμενα 
αλιευτικά εργαλεία. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να εξαιρούν από τις 



AM\905399EL.doc 17/63 PE491.301v01-00

EL

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

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

Or. pt

Τροπολογία 83
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29 α) επισημαίνοντας ότι η ενδεχόμενη 
εφαρμογή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων θα οδηγήσει 
αναπόφευκτα στην ιδιωτικοποίηση και 
την εμπορευματοποίηση των αλιευτικών 
δυνατοτήτων και την συγκέντρωσή τους 
σε επιχειρήσεις και αλιευτικά πλοία 
μεγαλύτερου μεγέθους είναι απαραίτητο 
να διατηρηθεί και να προστατευθεί η 
αλιεία μικρής κλίμακας και η παράκτια 
αλιεία που είναι οι κύριοι φορείς για την 
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δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
οικονομική δραστηριότητα στις 
παράκτιες περιοχές.

Or. pt

Τροπολογία 84
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 85
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 86
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 87
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(31) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η 
κοινωνικοοικονομική τρωτότητα μερικών 
στόλων αλιείας μικρής κλίμακας 
δικαιολογούν το σύστημα εθελοντικών
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων
στο κάθε κράτος μέλος. Το σύστημα των 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
πρέπει να ισχύει για αποθέματα για τα 
οποία έχουν κατανεμηθεί αλιευτικές 
δυνατότητες.
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δυνατότητες.

Or. pt

Τροπολογία 88
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31 α) Έχοντας υπόψη τον κατ’ ουσία 
βιοτεχνικό χαρακτήρα της αλιείας στις 
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, 
είναι σκόπιμο να ανατεθεί στις αρμόδιες 
περιφερειακές αρχές η μέριμνα να 
θεσπίσουν το κατάλληλο σύστημα 
διαχείρισης των αλιευτικών δυνατοτήτων 
για τους στόλους που είναι νηολογημένοι 
σε λιμένα των εν λόγω περιφερειών

Or. fr

Τροπολογία 89
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 90
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(37) Πρέπει να ενισχυθεί η αλιευτική 
επιστήμη μέσω προγραμμάτων συλλογής 
επιστημονικών δεδομένων, έρευνας και 
καινοτομίας στον τομέα της αλιείας, τα 
οποία θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο σε 
συντονισμό με άλλα κράτη μέλη, καθώς 
και εργαλεία στο πλαίσιο της ενωσιακής 
έρευνας και καινοτομίας και μέσω
ενίσχυσης των ανθρωπίνων πόρων 
εμπειρογνωμοσύνης και 
χρηματοοικονομικής υποστήριξης της 
Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 91
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39 α) Όταν συνάπτει συμφωνίες 
βιώσιμης αλιείας με τρίτες χώρες που 
μοιράζονται την ίδια θαλάσσια λεκάνη με 
μια απομακρυσμένη περιφέρεια, η Ένωση 
οφείλει να μεριμνά για τη δίκαιη 
κατανομή των πόρων, η οποία να ευνοεί 
την ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα στις 
εν λόγω περιφέρειες.
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Or. fr

Τροπολογία 92
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41 α) Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ένα 
διαφανές πλαίσιο για το σύνολο των 
διαβουλεύσεων στον τομέα της αλιείας, 
μεταξύ της Ένωσης και των τρίτων 
γειτονικών χωρών, με στόχο την 
διεξαγωγή συναλλαγών και την κατανομή 
των αλιευτικών δυνατοτήτων, ή την 
παροχή αμοιβαίας πρόσβασης των 
πλοίων τους στα ύδατά τους.

Or. fr

Τροπολογία 93
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Επειδή οι δραστηριότητες 
υδατοκαλλιέργειας στην Ένωση 
επηρεάζονται από διαφορετικές συνθήκες 
κατά μήκος των εθνικών συνόρων, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις άδειες των 
επιχειρήσεων, πρέπει να αναπτυχθούν 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, την 
υποστήριξη της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας του, και την ενθάρρυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας, τη 
διαφοροποίηση και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις παράκτιες και 

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

δραστηριότητας, τη διαφοροποίηση και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
παράκτιες και αγροτικές περιοχές. 
Ουσιαστικής σημασίας κρίνεται επίσης η 
δημιουργία μηχανισμών ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
και βέλτιστων πρακτικών μέσω μιας 
ανοικτής μεθόδου συντονισμού εθνικών 
μέτρων που αφορούν την ασφάλεια των 
επιχειρήσεων, την πρόσβαση στα ύδατα 
και τον χώρο της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 94
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(47) Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης και 
απαιτείται απλοποίηση για να βελτιωθεί η 
διαχείριση της παραγωγής και των 
δραστηριοτήτων εμπορίας του κλάδου· η 
κοινή οργάνωση αγοράς για τα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
εξασφαλίζει όρους ισότιμου ανταγωνισμού 
για όλα τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην 
αγορά, είτε προέρχονται από την Ένωση 
είτε από τρίτες χώρες, πρέπει να επιτρέπει 
στους καταναλωτές να κάνουν καλύτερα 
ενημερωμένες επιλογές και να 
υποστηρίζουν την υπεύθυνη κατανάλωση, 
και θα βελτιώσει την οικονομική γνώση 
και κατανόηση των αγορών της Ένωσης 
κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι 
εισαγωγές προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να τηρούν 
τα διεθνώς αναγνωρισμένα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Κοινής Οργάνωσης των 
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Αγορών των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας

Or. fr

Τροπολογία 95
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(47) Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης και 
απαιτείται απλοποίηση για να βελτιωθεί η 
διαχείριση της παραγωγής και των 
δραστηριοτήτων εμπορίας του κλάδου
εξασφαλίζοντας αμοιβαιότητα στο 
εμπόριο με τρίτες χώρες εις τρόπον ώστε 
να εξασφαλίζονται ίσοι όροι στο εμπόριο 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι 
μόνον όσον αφορά την βιωσιμότητα των 
ιχθυοτόπων αλλά και τον υγειονομικό 
έλεγχο. Είναι επίσης απαραίτητο η κοινή 
οργάνωση αγοράς για τα προϊόντα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας να εξασφαλίζει 
όρους ισότιμου ανταγωνισμού για όλα τα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, 
πρέπει να επιτρέπει στους καταναλωτές να 
κάνουν καλύτερα ενημερωμένες επιλογές 
και να υποστηρίζουν την υπεύθυνη 
κατανάλωση, και θα βελτιώσει την 
οικονομική γνώση και κατανόηση των 
αγορών της Ένωσης κατά μήκος της
αλυσίδας εφοδιασμού.

Or. pt

Τροπολογία 96
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves
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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 δύο νέων 
γνωμοδοτικών συμβουλίων και την 
τροποποίηση των τομέων αρμοδιότητας 
των υφιστάμενων συμβουλίων, ιδίως με 
βάση τις ιδιαιτερότητες του Εύξεινου 
Πόντου και των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών.

Or. fr

Τροπολογία 97
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54 α) Θεωρεί ότι εις εφαρμογήν των 
προσανατολισμών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής όσον αφορά τις αρχές της 
περιφερειοποίησης και της 
επικουρικότητας, επίσης εις τρόπον ώστε 
να υπάρχει καλύτερη ενσωμάτωση των 
ενδιαφερόμενων μερών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στον ευαίσθητο 
χαρακτήρα των ιδιαιτεροτήτων τους, 
πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιφερειακό 
γνωμοδοτικό συμβούλιο για τις ιδιαίτερα 
απομεμακρυσμένες περιφέρειες.

Or. pt

Τροπολογία 98
Rosa Estaràs Ferragut
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η κοινή αλιευτική πολιτική διασφαλίζει
την εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων 
πόρων που προσπορίζει η αλιεία και η 
υδατοκαλλιέργεια υπό βιώσιμες 
περιβαλλοντικές, οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες, προάγοντας την 
ανταγωνιστικότητα του τομέα, καθώς και 
την κοινωνική προστασία και την 
βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης 
και του βιοτικού επιπέδου των περιοχών 
στις οποίες αναπτύσσονται
δραστηριότητες αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα κοινωνικο-οικονομικά θέματα θα πρέπει να καταλαμβάνουν σημαντικότερη θέση μεταξύ 
των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και να μην παραμελούνται.

Τροπολογία 99
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – 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 συμβάλλουν στη 
δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών στις αλιευτικές 
κοινότητες των διαφόρων ευρωπαϊκών 
περιφερειών, καθώς και στη 
διαθεσιμότητα του επισιτιστικού 
εφοδιασμού.

Or. pt
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Τροπολογία 100
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – 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 της αλιείας και έχει σκοπό 
να διασφαλίσει, το αργότερο έως το 2020 
και όπου είναι δυνατό, ότι η 
εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων 
θα αποκαθιστά και θα διατηρεί τους 
πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών
περίπου στα επίπεδα εκείνα που μπορούν 
να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος από την Επιτροπή στόχος της Μέγιστης Σταθερής Απόδοσης δεν είναι 
ρεαλιστικός και θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματικές προσαρμογές στους αλιευτικούς 
στόλους, οπότε θα πρέπει να τεθούν στόχοι περισσότερο εφικτοί.

Τροπολογία 101
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – 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

2. Η κοινή αλιευτική πολιτική εφαρμόζει 
την προληπτική προσέγγιση για τη 
διαχείριση των της αλιείας και έχει σκοπό 
να διατηρήσει ή να αποκαταστήσει τους 
πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών σε
επίπεδα εκείνα που μπορούν να 
εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση έως το 2020
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να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση.

Or. fr

Τροπολογία 102
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – 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 ως θεμελιώδη αρχή
προκειμένου να διασφαλίσει την 
βιωσιμότητα των ιχθυοτόπων, σύμφωνα 
με τους διαθέσιμους πόρους εντός ενός 
πλαισίου ίσων ευκαιριών και για τον
περιορισμό των επιπτώσεων των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα.

Or. pt

Τροπολογία 103
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Πρέπει να είναι δυνατή η 
αξιοποίηση της συσσωρευμένης 
επαγγελματικής εμπειρίας και της 
παράδοσης των αλιευτικών ζωνών, ώστε 
να δημιουργηθούν νέες ειδικότητες με την 
προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των 
ζωνών αυτών και να αποτελέσει ο τομέας 
αυτός δραστηριότητας πόλο έλξης για 
τους νέους.
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Or. ro

Τροπολογία 104
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική 
συντάσσεται με μια περιφερειοποιημένη 
πολιτική προκειμένου να δοθεί στα κράτη 
μέλη η δυνατότητα να διαμορφώσουν και 
να εφαρμόσουν σχέδια διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 105
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – 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) εξαλείφει τα ανεπιθύμητα αλιεύματα
μη εμπορικών αποθεμάτων και 
διασφαλίζει σταδιακά την εκφόρτωση 
όλων αυτών των αποθεμάτων, δεδομένου 
ότι είναι απαραίτητη η αποζημίωση λόγω 
των δυσκολιών που επιβάλλονται από την 
πολιτική της απαγόρευσης των 
απορρίψεων·

Or. pt

Τροπολογία 106
Alain Cadec

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

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

α) Μειώνει σημαντικά τα αενπιθύμητα 
αλιεύματα εμπορικών αποθεμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 107
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – 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) προλαμβάνει και περιορίζει τα 
ανεπιθύμητα αλιεύματα εμπορικών 
αποθεμάτων και διασφαλίζει σταδιακά την 
εκφόρτωση όλων αυτών των αποθεμάτων,

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εξάλειψη των ανεπιθύμητων αλιευμάτων πρέπει να γίνει με τρόπο που να τα προλαμβάνει και 
να τα περιορίζει.

Τροπολογία 108
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

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 αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός 
οικονομικά βιώσιμου και ανταγωνιστικού 
αλιευτικού κλάδου εξασφαλίζοντας τις 
συνθήκες ενός ισορροπημένου 
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ανταγωνισμού στο πλαίσιο των 
ανταλλαγών προϊόντων της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας με τις τρίτες 
χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 109
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

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 αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός 
οικονομικά βιώσιμου και ανταγωνιστικού 
αλιευτικού κλάδου, δεδομένου ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη να εξασφαλισθεί το 
μέλλον του τομέα,

Or. pt

Τροπολογία 110
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

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 κοινωνικά και οικονομικά
αποδοτικών και βιώσιμων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός 
οικονομικά βιώσιμου και ανταγωνιστικού 
αλιευτικού κλάδου,

Or. es
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Τροπολογία 111
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) συμβάλλει στη διασφάλιση 
ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου για 
όσους εξαρτώνται από αλιευτικές 
δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα 
προβλήματα που συνδέονται με 
οικονομικούς, κοινωνικούς και 
γεωγραφικούς παράγοντες, όπως ο 
νησιωτικός χαρακτήρας και οι μεγάλες 
αποστάσεις.

Or. es

Τροπολογία 112
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία 
της παράκτιας και της μικρής κλίμακας 
αλιείας και της αλίευσης οστρακοειδών 
για την σταθεροποίηση του πληθυσμού, 
την δημιουργία πλούτου και την ενίσχυση 
ενός βιώσιμου προτύπου εκμετάλλευσης.

Or. es

Τροπολογία 113
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τον σαφή ορισμό των ευθυνών σε 
ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο,

(α) τον σαφή ορισμό των ευθυνών σε 
ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί μία 
αποκεντρωμένη διαχείριση σε τοπικό 
επίπεδο, η οποία να λαμβάνει υπόψη την 
πραγματικότητα και τις ιδιαιτερότητες 
της κάθε χώρας, της κάθε αλιευτικής 
ζώνης, του κάθε στόλου και των 
αλιευτικών πόρων της κάθε περιφέρειας·

Or. pt

Τροπολογία 114
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων ζωνών αλιείας μέσα από 
από μία περιφερειακή προσέγγιση.

Or. es

Τροπολογία 115
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) τη θέσπιση μέτρων σύμφωνα με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, προβλέποντας, εν ανάγκη, 
κάποια σταδιακότητα, όπως λ.χ. 
μεταβατικές περιόδους.

Or. es
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Τροπολογία 116
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – 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, ειδικότερα μέσω των 
γνωμοδοτικών συμβουλίων, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων, σε όλα τα στάδια από τη σύλληψη 
έως την εφαρμογή των μέτρων,

Or. fr

Τροπολογία 117
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – 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 σε όλα τα στάδια από τη 
σύλληψη έως την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση των μέτρων,

Or. es

Τροπολογία 118
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «ενωσιακά ύδατα»: τα ύδατα υπό την 
κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών 

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο
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μελών, εκτός από τα ύδατα που βρίσκονται 
κοντά στα εδάφη που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ της συνθήκης·

Or. fr

Τροπολογία 119
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «έμβιοι υδάτινοι πόροι»: τα διαθέσιμα 
και προσιτά έμβια θαλάσσια υδάτινα είδη, 
συμπεριλαμβανομένων των ανάδρομων 
και κατάδρομων ειδών κατά τη διάρκεια 
όλων των σταδίων της ζωής τους·

– «έμβιοι υδάτινοι πόροι»: τα διαθέσιμα 
και προσιτά έμβια θαλάσσια υδάτινα είδη·

Or. fi

Αιτιολόγηση

Τα ανάδρομα είδη, τα οποία αναπαράγονται σε γλυκά ύδατα δεν είναι στην ουσία θαλάσσιοι 
βιολογικοί πόροι.

Τροπολογία 120
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ανακλητά δικαιώματα 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. 1967/200634, 
τα οποία ο κάτοχος μπορεί να 
μεταβιβάσει σε άλλους επιλέξιμους 

supprimé



PE491.301v01-00 36/63 AM\905399EL.doc

EL

κατόχους παρόμοιων μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων, «ατομικές 
αλιευτικές δυνατότητες»:

Or. fr

Τροπολογία 121
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος I – Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Παράκτια και της μικρής κλίμακας 
αλιεία, από πλοία μήκους κάτω των 15 
μέτρων ή που αλιεύουν για χρονικό 
διάστημα κάτω των 24 ωρών.

Or. es

Τροπολογία 122
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος II – Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Σε ύδατα έως 100 ναυτικά μίλια από τις 
γραμμές βάσης και από τις αλιευτικές 
ζώνες και τα θαλάσσια όρη 100 ναυτικά 
μίλια από τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις 
Κανάριες Νήσους, τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την 
αλιεία, από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2022, σε σκάφη 
νηολογημένα σε λιμάνια των νησιών 
αυτών. Η διατήρηση της πρόσβασης για
τα ενωσιακά σκάφη που αλιεύουν 
παραδοσιακά σε αυτά τα ύδατα εξαρτάται 
από την βιωσιμότητα των αλιευτικών 
πόρων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με τις παρεκκλίσεις που 
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παρούσα παράγραφο. θεσπίζουν με βάση την παρούσα 
παράγραφο.

Or. pt

Τροπολογία 123
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος II – Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 124
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος II – Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε ύδατα έως 100 ναυτικά μίλια από τις 
γραμμές βάσης των Αζορών, της Μαδέρας 
και των Καναρίων Νήσων, τα 

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

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν την αλιεία, από την 1η
Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2022, σε σκάφη νηολογημένα σε λιμάνια 
των περιφερειών αυτών. Αυτοί οι 
περιορισμοί δεν ισχύουν για ενωσιακά 
σκάφη που αλιεύουν παραδοσιακά σε αυτά 
τα ύδατα, εφόσον αυτά τα σκάφη δεν 
υπερβαίνουν την αλιευτική προσπάθεια 
που ασκείται παραδοσιακά. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις 
παρεκκλίσεις που θεσπίζουν με βάση την 
παρούσα παράγραφο.

Or. fr

Τροπολογία 125
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – 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 που επιτρέπουν την 
αισθητή μείωση των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων που προέρχονται από τα 
εμπορικά αποθέματα·

Or. fr

Τροπολογία 126
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – 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 

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

εξασφαλίσουν τη δυνατότητα παραγωγής 
της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

Or. fr

Τροπολογία 127
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – Άρθρο 9 – παράγραφος 4

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 βασίζονται στα 
βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά 
δεδομένα και χρησιμοποιούν την
προληπτική προσέγγιση σε περίπτωση 
περιορισμένων διαθέσιμων δεδομένων και 
μεθόδων αξιολόγησης λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις ποσοτικοποιημένες πηγές
αβεβαιότητας με επιστημονικά έγκυρο 
τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πολυετή σχέδια πρέπει, ελλείψει βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων, να 
βασίζονται αποκλειστικώς στην αρχή της προφύλαξης.

Τροπολογία 128
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Κατά την εφαρμογή και τον 
σχεδιασμό των πολυετών σχεδίων θα 
λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να γίνονται 
σταδιακά οι κατάλληλες προσαρμογές, 
αποφεύγοντας την επιβολή υπερβολικά 
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σύντομων προθεσμιών, εκτός 
περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης και 
μετά από μελέτη κοινωνικο-οικονομικών 
επιπτώσεων, στην οποία θα πρέπει να 
μπορούν να συμβάλουν οι πληττόμενοι 
παράγοντες.

Or. es

Τροπολογία 129
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – 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 διατηρούνται 
όλα 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 
ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας με το 
οποίο αποκαθίστανται και διατηρούνται, 
στο μέτρο του δυνατού, όλα τα αποθέματα
περίπου στα επίπεδα παραγωγής της 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης έως το 2020.

Or. es

Τροπολογία 130
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – 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 
ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας με το 
οποίο αποκαθίστανται και τη διατηρούνται 
τα αποθέματα στα επίπεδα παραγωγής της 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης έως το 2020.
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Or. fr

Τροπολογία 131
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – 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 
διατηρούνται όλα 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 εις τρόπον ώστε το ποσοστό 
αυτό να κατατείνει προς την 
αποκατάσταση και την διατήρηση όλων 
των εμπορικών αποθεμάτων πάνω από τα 
επίπεδα παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης έως το 2015.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης μέχρι το 2015 δεν είναι ρεαλιστικός στόχος και 
πρέπει να αντικατασταθεί από την FMSY μέχρι το 2015 και από την BMSY, στο μέτρο του 
δυνατού, σε μεταγενέστερη ημερομηνία.·

Τροπολογία 132
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – Άρθρο 10 – παράγραφος 2

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 τη 
διατηρούνται τα αποθέματα περίπου στα 
επίπεδα παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης, τα πολυετή σχέδια προβλέπουν 
προληπτικά μέτρα τα οποία διασφαλίζουν 
συγκρίσιμο βαθμό διατήρησης των 
σχετικών αποθεμάτων.
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Or. es

Τροπολογία 133
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – Άρθρο 10 – παράγραφος 2

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 τη 
διατηρούνται τα αποθέματα στα επίπεδα 
παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης, τα πολυετή σχέδια προβλέπουν 
προληπτικά μέτρα τα οποία διασφαλίζουν 
συγκρίσιμο βαθμό διατήρησης των 
σχετικών αποθεμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 134
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) σαφή χρονοδιαγράμματα επίτευξης των 
ποσοτικοποιημένων στόχων·

(δ) σαφή και ρεαλιστικά
χρονοδιαγράμματα επίτευξης των 
ποσοτικοποιημένων στόχων·

Or. en

Τροπολογία 135
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 136
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – 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 σκοπούς για 
εκείνο το τμήμα του κύκλου ζωής των 
ανάδρομων και κατάδρομων ειδών το 
οποίο δαπανάται σε γλυκά ύδατα· ειδικά 
μέτρα για τον προσδιορισμό της βιώσιμης 
αλιείας των κατά απόθεμα ανάδρομων 
ειδών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλιεία των ανάδρομων ειδών, χωρίς διάκριση μεταξύ των αποθεμάτων δεν είναι επιλεκτική 
και για τον λόγο αυτό πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να περιοριστεί και να ληφθούν 
μέτρα που θα επιτρέψουν στην ΚΑΠ να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα των διαφόρων 
αποθεμάτων.

Τροπολογία 137
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) Μέτρα για την άμβλυνση των 
κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών 
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στο πλαίσιο της εφαρμογής τους.

Or. es

Τροπολογία 138
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) μηχανισμός αντιμετώπισης 
εκτάκτων καταστάσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των βιολογικών ειδών μιας περιφέρειας μπορεί να εξελιχθεί σχετικά γρήγορα 
προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Αυτό επιβεβαιώνεται από την εμπειρία που έχουν οι 
περιφέρειες από τα πολυετή σχέδια, τα οποία, λόγω των αυστηρών κανόνων που ισχύουν 
σήμερα, δεν είναι προσαρμοσμένα στην κατάσταση των πόρων ούτε στις υφιστάμενες 
δυνατότητες για την εκμετάλλευσή τους.

Τροπολογία 139
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – 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 ιχθυαποθεμάτων στα
επίπεδα που είναι ικανά να εξασφαλίσουν 
τη δυνατότητα παραγωγής της μέγιστης 
βιώσιμης απόδοσης μέσω βελτιώσεων 
στην επιλογή μεγέθους και, κατά 
περίπτωση, στην επιλογή ειδών·

Or. fr
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Τροπολογία 140
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α)Να λαμβάνονται υπόψη οι 
κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις από 
την λήψη τέτοιων μέτρων.

Or. es

Τροπολογία 141
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 142
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – 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
2024:

Or. es

Αιτιολόγηση

Της εξάλειψης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων θα πρέπει να προηγείται μεταβατική περίοδος 
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δέκα τουλάχιστον ετών ώστε τα αλιευτικά πλοία να έχουν επαρκή χρόνο για να εξοπλιστούν με 
περισσότερο επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία.

Τροπολογία 143
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – 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
2025: γάδοι, μπακαλιάροι μερλούκιοι, 
γλώσσες·

Or. es

Αιτιολόγηση

Της εξάλειψης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων θα πρέπει να προηγείται μεταβατική περίοδος 
δέκα τουλάχιστον ετών ώστε τα αλιευτικά πλοία να έχουν επαρκή χρόνο για να εξοπλιστούν με 
περισσότερο επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία.

Τροπολογία 144
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – 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 Γροιλανδίας, 
μπρόσμιοι, κοκκινόψαρα και μεσογειακά 
βενθοπελαγικά αποθέματα.

(γ) Το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου
2026: εγκλεφίνοι, νταούκια Ατλαντικού, 
ζαγκέτες, πεσκαντρίτσες, ευρωπαϊκές
χωματίδες, μουρούνες, μαύροι 
μπακαλιάροι, κίτρινοι μπακαλιάροι, 
λεμονόγλωσσες, καλκάνια, πησσιά, 
μουρούνες διπτερύγιες, μαύρα σπαθόψαρα, 
γρεναδιέροι των βράχων, καθρεπτόψαρα 
Ατλαντικού, ιππόγλωσσα Γροιλανδίας, 
μπρόσμιοι, κοκκινόψαρα.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Της εξάλειψης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων θα πρέπει να προηγείται μεταβατική περίοδος 
δέκα τουλάχιστον ετών ώστε τα αλιευτικά πλοία να έχουν επαρκή χρόνο για να εξοπλιστούν με 
περισσότερο επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία. Η εξάλειψη των ανεπιθύμητων αλιευμάτων δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στα είδη που υπόκεινται σε καθορισμό των συνολικών επιτρεπόμενων 
αλιευμάτων και σε ποσοστώσεις.

Τροπολογία 145
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 a
Αισθητή μείωση των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων εμπορικών αποθεμάτων

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
γνώμη της ΕΤΟΕΑ και των αρμοδίων 
γνωμοδοτικών συμβουλίων, καθώς και τα 
συμπεράσματα των εκτιμήσεων 
επιπτώσεων αποσκοπούν στην ανάλυση 
των αιτίων ανεπιθύμητων αλιευμάτων, 
καθορίζουν στόχους για την ουσιαστική 
μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων 
που προέρχονται από ρυθμιζόμενα 
εμπορικά αποθέματα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες εκάστου τύπου 
αλιείας. Οι στόχοι αυτοί δύνανται να 
ενσωματωθούν στα πολυετή 
προγράμματα που καταρτίζονται ανά 
τύπο αλιείας ή περιφερειακή ζώνη.
2. Θεσπίζονται ελάχιστα μεγέθη 
αναφοράς διατήρησης για τα 
ιχθυαποθέματα που ορίζονται στην 
παράγραφο 1, με βάση τις βέλτιστες 
διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις. Τα αλιεύματα που 
προέρχονται από τα ως άνω 
ιχθυαποθέματα και των οποίων το 
μέγεθος είναι μικρότερο του ελάχιστου 
μεγέθους αναφοράς διατήρησης, 
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δύνανται να διατεθούν μόνο για σκοπούς 
άλλους πλην της ανθρώπινης 
κατανάλωσης ή να παραδοθούν σε 
εγκεκριμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Or. fr

Τροπολογία 146
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 147
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος II – Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. 3. Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει, για 
τα σκάφη που φέρουν τη σημαία του, 
σχετικά με τη μέθοδο κατανομής των 
αλιευτικών δυνατοτήτων που του έχουν 
εκχωρηθεί, σύμφωνα με το κοινοτικό 
δίκαιο. Το κράτος μέλος ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά με τη μέθοδο 
κατανομής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνοδεύει την κατάργηση του τίτλου IV που εισάγει μεταβιβάσιμες 
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αλιευτικές παραχωρήσεις. Θα πρέπει να δοθεί σε κάθε κράτος μέλος η δυνατότητα επιλογής της 
μεθόδου κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων που του έχουν εκχωρηθεί, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας. Τούτο επιτρέπει στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να θεσπίσουν ένα 
σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων.

Τροπολογία 148
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος III– Κεφάλαιο I – Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα διατήρησης που εγκρίνονται 
σύμφωνα με τα πολυετή σχέδια

Μέτρα διατήρησης και τεχνικά μέτρα που 
εκπονούνται σε περιφερειακό επίπεδο

Or. fr

Τροπολογία 149
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος III– Κεφάλαιο I – Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν, στο πλαίσιο ενός 
πολυετούς σχεδίου που έχει θεσπιστεί 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 10, να 
εγκρίνουν μέτρα, σύμφωνα με το εν λόγω 
πολυετές σχέδιο, τα οποία καθορίζουν τα 
μέτρα διατήρησης που ισχύουν για τα 
σκάφη που φέρουν τη σημαία τους όσον 
αφορά αποθέματα στα ενωσιακά ύδατα για 
τα οποία τους έχουν κατανεμηθεί 
αλιευτικές δυνατότητες.

1. Ενόψει της κατάρτισης και της 
εφαρμογής των πολυετών σχεδίων που 
έχουν θεσπισθεί θεσπιστεί σύμφωνα με τα 
άρθρα 9 έως 10, τα κράτη μέλη που 
αντλούν άμεσο συμφέρον από το 
συγκεκριμένο τύπο αλιείας, συμμετέχουν, 
σε στενή συνεργασία με τα γνωμοδοτικά 
συμβούλια, στην εκπόνηση τεχνικών 
μέτρων ή  μέτρων διατήρησης 
προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες 
εκάστου τύπου αλιείας.

Or. fr

Τροπολογία 150
James Nicholson
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος III– Κεφάλαιο I – Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν, στο πλαίσιο ενός 
πολυετούς σχεδίου που έχει θεσπιστεί 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 10, να 
εγκρίνουν μέτρα, σύμφωνα με το εν λόγω 
πολυετές σχέδιο, τα οποία καθορίζουν τα 
μέτρα διατήρησης που ισχύουν για τα 
σκάφη που φέρουν τη σημαία τους όσον 
αφορά αποθέματα στα ενωσιακά ύδατα για 
τα οποία τους έχουν κατανεμηθεί 
αλιευτικές δυνατότητες.

1. Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται, στο 
πλαίσιο ενός πολυετούς σχεδίου που έχει 
θεσπιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 10, 
να εγκρίνουν μέτρα, σύμφωνα με το εν 
λόγω πολυετές σχέδιο, τα οποία 
καθορίζουν τα μέτρα διατήρησης που 
ισχύουν για τα σκάφη που φέρουν τη 
σημαία τους όσον αφορά αποθέματα στα 
ενωσιακά ύδατα για τα οποία τους έχουν 
κατανεμηθεί αλιευτικές δυνατότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ουσιώδη σημασία να αντικατασταθεί η φράση "μπορούν να εξουσιοδοτηθούν" από την 
φράση "εξουσιοδοτούνται" ώστε να καταστεί δυνατή μία πραγματική περιφερειοποίηση και μία 
πραγματική μεταφορά εξουσιών στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες ώστε να είναι εις θέσιν να 
εγκρίνουν τα δικά τους μέτρα διατήρησης.

Τροπολογία 151
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος III– Κεφάλαιο I – Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη που αντλούν άμεσο 
συμφέρον από τον συγκεκριμένο τύπο 
αλιείας εξασφαλίζουν, σε στενή 
συνεργασία με τα γνωμοδοτικά 
συμβούλια, ότι τα μέτρα διατήρησης ή τα 
τεχνικά μέτρα:

Or. fr
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Τροπολογία 152
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος III – Κεφάλαιο I – Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις 
των περιφερειακών γνωμοδοτικών 
συμβουλίων.

Or. es

Τροπολογία 153
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος III – Κεφάλαιο I – Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τα μέτρα 
διατήρησης για τύπους αλιείας που 
καλύπτονται από πολυετές σχέδιο,
λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των 
περιφερειακών γνωμοδοτικών 
συμβουλίων, εάν τα κράτη μέλη που 
εξουσιοδοτούνται να λάβουν μέτρα 
δυνάμει του άρθρου 17 δεν κοινοποιήσουν 
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή εντός
προθεσμίας που θα καθορίζεται στο κάθε 
πολυετές σχέδιο.

Or. es

Τροπολογία 154
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος III – Κεφάλαιο I – Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
προτάσεις των περιφερειακών 
γνωμοδοτικών συμβουλίων,
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

Or. es

Τροπολογία 155
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος III– Κεφάλαιο II – Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 156
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος III – Κεφάλαιο II – Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)



AM\905399EL.doc 53/63 PE491.301v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις 
των περιφερειακών γνωμοδοτικών 
συμβουλίων.

Or. es

Τροπολογία 157
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος III – Κεφάλαιο II – 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, λαμβάνοντας υπόψη τις 
προτάσεις των περιφερειακών 
γνωμοδοτικών συμβουλίων, 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.

Or. es

Τροπολογία 158
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος III – Κεφάλαιο II – Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις 
των περιφερειακών γνωμοδοτικών
συμβουλίων, εάν τα μέτρα του κράτους 
μέλους κρίνονται βάσει αξιολόγησης που 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 23 ως:

Or. es

Τροπολογία 159
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος IV – Άρθρο 26 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα των κρατών μελών εντός της ζώνης 
των 12 ναυτικών μιλίων

Μέτρα των κρατών μελών εντός της ζώνης 
των 12 ναυτικών μιλίων και στη ζώνη των 
100 ναυτικών μιλίων γύρο από τις 
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες.

Or. fr

Τροπολογία 160
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος III – Τίτλος IV – Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
μέτρα, τα οποία δεν εισάγουν διακρίσεις, 
για τη διατήρηση και τη διαχείριση 
ιχθυαποθεμάτων και για την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
αλιείας στη διατήρηση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων εντός 12 ναυτικών μιλίων 
από τις γραμμές βάσης τους και στη ζώνη 
των 100 ναυτικών μιλίων γύρο από τις 
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες 
εντός των ορίων της αποκλειστικής 
οικονομικής τους ζώνης, υπό τον όρο ότι 
η Ένωση δεν έχει λάβει μέτρα διατήρησης 
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εξίσου αυστηρά με εκείνα που 
προβλέπονται από την ισχύουσα ενωσιακή 
νομοθεσία.

και διαχείρισης ειδικά για την περιοχή 
αυτήν. Τα μέτρα των κρατών μελών είναι 
συμβατά προς τους στόχους που ορίζονται 
στα άρθρα 2 και 3 και είναι εξίσου 
αυστηρά με εκείνα που προβλέπονται από 
την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία.

Or. fr

Τροπολογία 161
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος IV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση των μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων συνοδεύεται από μια νέα 
παράγραφο στο άρθρο 16, η οποία αφήνει σε κάθε κράτος μέλος την επιλογή της μεθόδου 
κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων που του έχουν εκχωρηθεί, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας. Τούτο επιτρέπει στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να θεσπίσουν ένα σύστημα 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων.

Τροπολογία 162
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος IV – Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χορήγηση πρόσβασης στην αλιεία πρέπει να λαμβάνει υπόψη το τοπικό και το εθνικό πλαίσιο· 
κατά συνέπεια, το σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων δεν πρέπει να είναι ούτε 
το μοναδικό σύστημα ούτε υποχρεωτικό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν αν επιλέγουν το 
σύστημα αλιευτικών παραχωρήσεων που είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στο τοπικό και το 
εθνικό πλαίσιο.

Τροπολογία 163
Luís Paulo Alves

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 164
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος IV – Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 15
μέτρων και άνω, και et

Or. fr

Τροπολογία 165
Patrice Tirolien

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

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

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

Or. fr

Τροπολογία 166
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος IV – Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 167
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος IV – Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν και το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων δεν 
εφαρμόζεται στις ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιφέρειες, οι αρμόδιες 
περιφερειακές αρχές οφείλουν να 
εκπονήσουν ένα σύστημα διαχείρισης των 
αλιευτικών ικανοτήτων των στόλων και 
να το υποβάλουν προς έγκριση στην 
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Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 168
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος IV – Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Το σύστημα των μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών ποσοστώσεων δεν 
εφαρμόζεται στις ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιφέρειες

Or. fr

Τροπολογία 169
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Μέρος IV – Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις δεν έχουν εφαρμογή τα 
αποθέματα των ανάδρομων ιχθύων.

Or. fi

Τροπολογία 170
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος IV – Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 4. Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
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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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις δεν θα έπρεπε να είναι διαπραγματεύσιμες παρά 
μόνον μεταξύ αλιέων που αναπτύσσουν δραστηριότητα  στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Τροπολογία 171
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος IV – Άρθρο 28 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Κατά την φάση εισαγωγής 
συστήματος μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων, τα κράτη μέλη οφείλουν 
να προσαρμόζουν τους δικούς τους 
κανόνες για να προστατεύσουν τα 
συμφέροντα των παράκτιων αλιέων και 
για να προφυλαχτούν από τις αρνητικές 
πτυχές του συστήματος, όπως η 
υπέρμετρη συγκέντρωση ή η 
κερδοσκοπία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση και η κερδοσκοπία στις αλιευτικές παραχωρήσεις, καθώς και η απουσία 
προστασίας της παράκτιας αλιείας σε περιφερειακό επίπεδο μπορούν να αποτελέσουν 
πραγματική απειλή για την ορθή λειτουργία του συστήματος μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων.

Τροπολογία 172
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος V – Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 173
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος V – Άρθρο 35 – 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 
όρια αλιευτικής ικανότητας 
υπολογίζονται εκ νέου λαμβάνοντας 
υπόψη τα αλιευτικά σκάφη τα οποία δεν 
υπόκεινται σε σύστημα μεταβιβάσιμων 
αλιευτικών παραχωρήσεων.

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 174
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος V – Άρθρο 35 – 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.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 175
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος XII – Άρθρο 52 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο που θα 
συσταθεί για τις ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιφέρειες θα 
χωρίζεται σε 3 τμήματα: το τμήμα 
Ευρύτερης Καραϊβικής που θα καλύπτει 
τη Γουαδελούπη, τη Μαρτινίκα και τη 
Γουιάνα· το τμήμα Νοτιοδυτικού ινδικού 
Ωκεανού που θα καλύπτει τη Ρεϋνιόν και 
τη Μαγιότ και τέλος το τμήμα 
Μακαρονησίας που καλύπτει τις 
Καναρίους Νήσους, τις Αζόρες και τη 
Μαδέρα.

Or. fr
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Τροπολογία 176
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος XII – 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 απαντούν εντός εύλογης 
προθεσμίας σε κάθε πρόταση, εισήγηση ή 
πληροφορία που λαμβάνεται δυνάμει της 
παραγράφου 1 και λαμβάνουν υπόψη τις 
συστάσεις περιφερειακών γνωμοδοτικών 
συμβουλίων κατά την λήψη των 
αποφάσεων.

Or. es

Τροπολογία 177
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Μέρος XII – 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 
πολιτική.

1. Τα γνωμοδοτικά συμβούλια 
αποτελούνται από οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τις αλιευτικές επιχειρήσεις, 
ενώσεις για την προστασία των εκβολών 
ποταμών και των φυσικών υδάτινων 
ρευμάτων και από άλλες ενδιαφερόμενες 
ομάδες που επηρεάζονται από την κοινή 
αλιευτική πολιτική.

Or. fi

Τροπολογία 178
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος XII – Άρθρο 54 – παράγραφος 1
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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 
πολιτική.

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

Or. fr

Τροπολογία 179
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας – Τίτλος 1 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εύξεινος Πόντος η γεωγραφική υποπεριοχή 
της ΓΕΑΜ όπως ορίζεται 
στο ψήφισμα 
GFCM/33/2009/2·

Or. en


