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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η γεωγραφική θέση των ιδιαίτερα 
απομεμακρυσμένων περιοχών και η 
ιδιαιτερότητα του αλιευτικού κλάδου στις 
περιοχές αυτές επιβάλλουν να 
προσαρμόζονται η κοινή αλιευτική 
πολιτική και οι σχετικές δαπάνες και να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες, 
τους περιορισμούς, τις επιπρόσθετες 
δαπάνες και τις πραγματικές συνθήκες 
των περιοχών αυτών που διαφέρουν 
ριζικά από εκείνες της υπόλοιπης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, το 
άρθρο 349 πρέπει να στοχεύει στην 
επίτευξη στόχων κατάλληλων για τις 
συγκεκριμένες περιοχές και στη βιώσιμη 
ανάπτυξη της αλιευτικής τους αλυσίδας, 
δεδομένου ότι ο κανονισμός δεν είναι 
προσαρμοσμένος σε καμία από τις εν 
λόγω περιοχές.

Or. fr

Τροπολογία 4

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 
της Θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, 
όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση 

(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 
της Θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, 
όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση 
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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 
και της συνεργασίας στο πλαίσιο των εν 

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. Ως εκ τούτου, η 
σύσταση μιας γνωμοδοτικής επιτροπής 
για τις ιδιαίτερα απομεμακρυσμένες 
περιοχές, αποτελούμενης από τρεις 
υποεπιτροπές (για τα νοτιοδυτικά ύδατα, 
για τα νοτιοδυτικά ύδατα του Ινδικού 
Ωκεανού και για τα ύδατα Αντιλλών-
Γουιάνας) θα μπορούσε να συμβάλει 
θετικά στους στόχους που έχουν οριστεί 
για τα διεθνή ύδατα, όπου η υπεραλίευση 
και η παράνομη αλιεία αποτελούν 
παγκόσμιο πρόβλημα. Η κοινή αλιευτική 
πολιτική πρέπει να συμβάλλει στην
προσήκουσα εκτέλεση από την Ένωση των 
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λόγω διεθνών πράξεων. 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 
και της συνεργασίας στο πλαίσιο των εν 
λόγω διεθνών πράξεων.

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στην Παγκόσμια Διάσκεψη για τη 
Βιοποικιλότητα στη Ναγκόγια το 2010, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 
της δεσμεύτηκαν για την προστασία της 
βιοποικιλότητας. Υιοθετήθηκε ένα 10ετές 
πρόγραμμα προστασίας της παγκόσμιας 
βιοποικιλότητας, το οποίο ως προς τον 
αλιευτικό τομέα στοχεύει (1) στη 
διαχείριση και εκμετάλλευση των ψαριών 
και των ασπόνδυλων με βιώσιμο τρόπο 
και με σεβασμό στο οικοσύστημα για την 
αποφυγή της υπεραλίευσης, λαμβάνοντας 
μέτρα για την αποκατάσταση όλων των 
ειδών υπό εξαφάνιση και των 
απειλούμενων ειδών και την εξάλειψη 
των αρνητικών επιπτώσεων της αλιείας 
στα ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα, (2) 
στη βιώσιμη διαχείριση των τόπων 
υδατοκαλλιέργειας, (3) στη διατήρηση 
της γενετικής ποικιλότητας των 
καλλιεργειών, των εκτρεφόμενων και των 
οικόσιτων ζώων, και των άγριων 
ποικιλιών αυτών, ελαχιστοποιώντας τη 
γενετική τους υποβάθμιση, (4) στην 
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προστασία μέχρι το 2020 τουλάχιστον του 
10% των παράκτιων και θαλάσσιων 
ζωνών.

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
λαμβάνει πλήρως υπόψη, όπου απαιτείται, 
την υγεία και την καλή διαβίωση των 
ζώων, καθώς και την επισιτιστική 
ασφάλεια και την ασφάλεια των 
ζωοτροφών. 

(11) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να 
λαμβάνει πλήρως υπόψη, όπου απαιτείται, 
την υγεία και την καλή μεταχείριση των 
ζώων, καθώς και την επισιτιστική 
ασφάλεια και την ασφάλεια των 
ζωοτροφών. 

Or. fr

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
πρέπει να διαθέτουν ισότιμη πρόσβαση 
στα ύδατα και στους πόρους της 
Ένωσης, με την επιφύλαξη των κανόνων 
της ΚΑΠ.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 9

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 
Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες 
Νήσους πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προστατεύονται και η προστασία αυτή να 
επεκταθεί και στους έμβιους υδάτινους 
πόρους της Γουαδελούπης, της Γουιάνας, 
της Μαρτινίκας, της Μαγιότ και της 
Ρεϋνιόν 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 
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αυτά τα ύδατα μόνο σε αλιευτικά σκάφη 
που είναι νηολογημένα στα λιμάνια των 
Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων 
Νήσων, και να διατηρηθεί ο περιορισμός 
της αλιείας στα ύδατα της Γουαδελούπης, 
της Γουιάνας, της Μαρτινίκας, της 
Μαγιότ και της Ρεϋνιόν σε αλιευτικά 
σκάφη που είναι νηολογημένα στα 
λιμάνια τους, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στις συμφωνίες, που έχουν 
εγκριθεί επίσημα από τις αρμόδιες 
τοπικές αρχές.

Or. fr

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Απαιτούνται μέτρα για τη μείωση, στο 
μέτρο του δυνατού, 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, ή σε 
περίπτωση αδυναμίας εκφόρτωσης, η 
υποχρέωση ακριβούς καταμέτρησης πριν 
απορριφθούν στη θάλασσα, όλων των 
αλιευμάτων των διαχειριζόμενων 
αποθεμάτων που αλιεύονται κατά τη 
διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων σε 
ενωσιακά ύδατα ή από ενωσιακά αλιευτικά 
σκάφη. 

Or. fr
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση 
να εγκρίνει προσωρινά μέτρα στην 
περίπτωση σοβαρής απειλής, η οποία 
απαιτεί άμεση δράση, στη διατήρηση των 
έμβιων υδάτινων πόρων ή του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος, που προκύπτει από 
αλιευτικές δραστηριότητες. 

(25) Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση 
να εγκρίνει προσωρινά μέτρα για λόγους
κατεπείγουσας ανάγκης στην περίπτωση 
σοβαρής απειλής, η οποία απαιτεί άμεση 
δράση, στη διατήρηση των έμβιων 
υδάτινων πόρων ή του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος, που προκύπτει από 
αλιευτικές δραστηριότητες. 

Or. fr

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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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 13

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
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Τροπολογία 14

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 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η Ένωση πρέπει να προάγει τους 
σκοπούς της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
διεθνώς. Για τον σκοπό αυτό, η Ένωση 
πρέπει να επιζητήσει τη βελτίωση της 
απόδοσης των περιφερειακών και διεθνών 
οργανισμών σε ό,τι αφορά τη διατήρηση 
και διαχείριση διεθνών ιχθυαποθεμάτων, 
προωθώντας τη λήψη αποφάσεων με βάση 
την επιστήμη και τη βελτιωμένη 
συμμόρφωση, την αυξημένη διαφάνεια και 
ενισχύοντας τη συμμετοχή των 
εμπλεκομένων, καθώς επίσης 
καταπολεμώντας τις παράνομες, λαθραίες 
και άναρχες (ΠΛΑ) αλιευτικές 
δραστηριότητες. 

(38) Η Ένωση πρέπει να προάγει τους 
σκοπούς της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
διεθνώς. Για τον σκοπό αυτό, η Ένωση 
πρέπει να επιζητήσει τη βελτίωση της 
απόδοσης των περιφερειακών και διεθνών 
οργανισμών σε ό,τι αφορά τη διατήρηση 
και διαχείριση διεθνών ιχθυαποθεμάτων, 
προωθώντας τη λήψη αποφάσεων με βάση 
την επιστήμη και τη βελτιωμένη 
συμμόρφωση, την αυξημένη διαφάνεια και 
διασφαλίζοντας την αποτελεσματική
συμμετοχή των εμπλεκομένων, καθώς 
επίσης καταπολεμώντας τις παράνομες, 
λαθραίες και άναρχες (ΠΛΑ) αλιευτικές 
δραστηριότητες. 

Or. fr
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας που 
συνάπτονται με τρίτες χώρες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι ενωσιακές αλιευτικές 
δραστηριότητες σε ύδατα τρίτων χωρών 
βασίζονται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, διασφαλίζοντας τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων. Οι εν λόγω συμφωνίες 
που παρέχουν πρόσβαση σε δικαιώματα 
έναντι χρηματοοικονομικής συμμετοχής 
της Ένωσης πρέπει να συμβάλουν στη 
δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας 
πλαισίου διακυβέρνησης για τη 
διασφάλιση ιδίως, αποδοτικών μέτρων 
παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης.

(39) Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας που 
συνάπτονται με τρίτες χώρες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι ενωσιακές αλιευτικές 
δραστηριότητες σε ύδατα τρίτων χωρών 
βασίζονται στις βέλτιστες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, διασφαλίζοντας τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
υδάτινων πόρων. Οι εν λόγω συμφωνίες 
που παρέχουν πρόσβαση σε δικαιώματα 
έναντι χρηματοοικονομικής συμμετοχής 
της Ένωσης πρέπει να συμβάλουν στη 
δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας 
πλαισίου διακυβέρνησης για τη 
διασφάλιση ιδίως, αποδοτικών μέτρων 
παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης. 
Στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, οι 
αλιευτικές δραστηριότητες των 
ενωσιακών αλιευτικών σκαφών δεν θα 
μειώσουν την αλιευτική δραστηριότητα 
των αλιέων των χωρών με τις οποίες 
έχουν υπογραφεί αυτές οι συμφωνίες ούτε 
θα οδηγήσουν τους εν λόγω αλιείς στην 
ένδεια.

Or. fr

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39 α) Οι συμφωνίες αλιευτικής 
σύμπραξης με τρίτες χώρες πρέπει να 
περιέχουν ρήτρα αναστολής η οποία θα 
ενεργοποιείται όταν αλιείς από τις εν 
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λόγω χώρες αμφισβητήσουν τις 
συγκεκριμένες συμφωνίες σε περίπτωση 
που οι αλιευτικές δραστηριότητες των 
ενωσιακών σκαφών προκαλούν ζημιά 
στους πόρους και συμβάλλουν στη 
μείωση της αλιευτικής δραστηριότητας ή 
στην οικονομική εξαθλίωση των αλιέων 
αυτών των χωρών.

Or. fr

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39 β) Σταδιακά μέχρι το 2020, το 
μεγαλύτερο μέρος των αλιευμάτων στο 
πλαίσιο των συμφωνιών αλιευτικής 
σύμπραξης με τρίτες χώρες πρέπει να 
εκφορτώνεται στα λιμάνια των τρίτων 
χωρών που έχουν υπογράψει την εν λόγω 
συμφωνία, προκειμένου να επιτευχθεί 
πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη των 
παράκτιων περιοχών και της εμπορίας 
των αλιευτικών προϊόντων των χωρών 
αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει 
να συμβάλλει στην στρατηγική Ευρώπη 
2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και στην 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 

διαγράφεται
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στην εν λόγω στρατηγική. 

Or. fr

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Η κοινή οργάνωση της αγοράς 
πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις 
διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά στις διατάξεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Για 
την επίτευξη επιτυχούς κοινής αλιευτικής 
πολιτικής και την καταπολέμηση της ΠΛΑ 
αλιείας, πρέπει να θεσπιστεί ένα 
αποτελεσματικό καθεστώς ελέγχου, 
επιθεώρησης και εφαρμογής. Πρέπει να 
θεσπιστεί από την Ένωση ένα 
αποτελεσματικό καθεστώς ελέγχου, 
επιθεώρησης και εφαρμογής, το οποίο θα 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

(48) Για την επίτευξη επιτυχούς κοινής 
αλιευτικής πολιτικής και την 
καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, πρέπει να 
θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό καθεστώς 
ελέγχου, επιθεώρησης και εφαρμογής.
Πρέπει να θεσπιστεί από την Ένωση ένα 
αποτελεσματικό καθεστώς ελέγχου, 
επιθεώρησης και εφαρμογής, το οποίο θα 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Or. fr

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Για να διασφαλιστεί η συμμετοχή 
των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στο 
ενωσιακό σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης 
και επιβολής, τα κράτη μέλη πρέπει να 
είναι σε θέση να απαιτούν από τους 
κατόχους αλιευτικών αδειών για 
ενωσιακά σκάφη μήκους 12 μέτρων και 
άνω που φέρουν τη σημαία τους να 

διαγράφεται
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συμβάλλουν αναλογικά στην κάλυψη των 
δαπανών του εν λόγω συστήματος. 

Or. fr

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(54) Ενδείκνυται να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις για την σύσταση νέου 
γνωμοδοτικού συμβουλίου και την 
τροποποίηση των τομέων αρμοδιότητας 
των υφιστάμενων συμβουλίων, ιδίως με 
βάση τις ιδιαιτερότητες του Εύξεινου 
Πόντου. Ωστόσο, τα γνωμοδοτικά 
συμβούλια πρέπει να καλύπτουν όλες τις 
θαλάσσιες λεκάνες, και να ξεκινήσει η 
προσφυγή των περιοχών που έχουν 
ζημιωθεί ενώπιον του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου η 
Επιτροπή να αναγκαστεί να συστήσει 
γνωμοδοτικά συμβούλια για περιοχές που 
δεν καλύπτονται από γνωμοδοτικά 
συμβούλια και οι οποίες έχουν υποστεί, 
στην πραγματικότητα, άνιση μεταχείριση.

Or. fr

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
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 

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

να διασφαλίσει, το αργότερο έως το 2017, 
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.

Or. fr

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
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 
τον περιορισμό των επιπτώσεων των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα. 

3. Η κοινή αλιευτική πολιτική υλοποιεί μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης 
της αλιείας προκειμένου να διασφαλίσει 
τον περιορισμό των επιπτώσεων των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα και να εξασφαλίσει τη 
βιωσιμότητα της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα των υδάτων.

Or. fr

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – 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, στο μέτρο του δυνατού, τα 
ανεπιθύμητα αλιεύματα εμπορικών 
αποθεμάτων και διασφαλίζει σταδιακά την 
εκφόρτωση όλων αυτών των αποθεμάτων 
ή σε περίπτωση που δεν απαιτείται 
εκφόρτωση, διασφαλίζει την ακριβή 
ταυτοποίηση και καταμέτρηση των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων από τα σκάφη 
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πριν απορριφθούν στη θάλασσα,

Or. fr

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – 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, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση των 
κοινωνικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο,

Or. fr

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) συμβάλλει στη διασφάλιση αξιοπρεπούς
βιοτικού επιπέδου και εισοδήματος για 
όσους εξαρτώνται από αλιευτικές 
δραστηριότητες,

Or. fr
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο α

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, έτσι ώστε να επιδιώκεται 
πάντοτε η κάθετη πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση,

Or. fr

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– «μέγιστη βιώσιμη απόδοση»: η μέγιστη 
ποσότητα βιομάζας που μπορεί να εξαχθεί 
κατά μέσο όρο και μακροπρόθεσμα από 
ένα απόθεμα αλιευμάτων υπό τις 
τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες, 
χωρίς να επηρεαστεί η διαδικασία 
αναπαραγωγής και ανάπτυξης των 
πόρων,

Or. fr

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη έχουν 
ισότιμη πρόσβαση σε ύδατα και πόρους σε 
όλα τα ύδατα της Ένωσης εκτός από 
εκείνα που αναφέρονται στις παραγράφους 
2 και 3, με την επιφύλαξη των μέτρων που 

1. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη έχουν 
ισότιμη πρόσβαση σε ύδατα και πόρους σε 
όλα τα ύδατα της Ένωσης εκτός από 
εκείνα που αναφέρονται στις παραγράφους 
2 και 3, με την επιφύλαξη των μέτρων που 
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εγκρίνονται σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ. εγκρίνονται σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ, και 
εκτός από τα ύδατα των ιδιαίτερα 
απομεμακρυσμένων περιοχών που 
ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης.

Or. fr

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
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 Αζορών, της Μαδέρας, 
των Καναρίων Νήσων, της 
Γουαδελούπης, της Γουιάνας, της 
Μαρτινίκας, της Μαγιότ και της Ρεϋνιόν,
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, και είναι σε θέση να αποδείξουν 
ότι αλιεύουν, παραδοσιακά και αδιάλειπτα 
κατά τα τελευταία 50 έτη σε αυτά τα 
ύδατα, και 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
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Θεσπίζονται κατά προτεραιότητα 
πολυετή σχέδια που προβλέπουν μέτρα 
διατήρησης για τη διατήρηση ή την 
αποκατάσταση των αποθεμάτων ιχθύων σε 
επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά 
να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα 
παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης. Αυτά τα σχέδια, λαμβάνοντας 
υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες, θα επιβάλλουν τα αναγκαία 
μέτρα διατήρησης και θα προβλέπουν την 
καταβολή αποζημίωσης στους αλιείς και 
στις τοπικές οικονομίες, προκειμένου να 
μην επηρεαστεί αρνητικά η ανάπτυξη 
των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών.

Or. fr

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
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 το 
οποίο θα συμβάλει στην αποκατάσταση 
και διατήρηση όλων των αποθεμάτων
πάνω από τα επίπεδα παραγωγής της 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης έως το 2017. 

Or. fr
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
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, μετά από διαβούλευση 
με τις περιφερειακές οργανώσεις 
διαχείρισης της αλιείας, 
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. fr
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα μέτρα διατήρησης που θεσπίζει η 
Επιτροπή και αποφασίστηκαν μετά από 
διαβούλευση με τις περιφερειακές 
οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, 
έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι 
πληρούνται οι σκοποί και οι στόχοι που 
ορίζονται στο πολυετές σχέδιο. Αφού 
εκδοθούν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
από την Επιτροπή, τα μέτρα των κρατών 
μελών που δεν είναι συμβατά ούτε 
κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων, 
παύουν να ισχύουν.

Or. fr

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – 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, μετά από διαβούλευση με 
τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης 
της αλιείας, 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. fr



PA\901563EL.doc 25/35 PE489.430v01-00

EL

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 - παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) δεν πληρούν τους σκοπούς που 
καθορίζονται στο εν λόγω πλαίσιο 
τεχνικών μέτρων. 
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα τεχνικά μέτρα που εγκρίνονται από 
την Επιτροπή και αποφασίστηκαν μετά 
από διαβούλευση με τις περιφερειακές 
οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, 
έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι 
πληρούνται οι στόχοι του πλαισίου 
τεχνικών μέτρων. Αφού εκδοθούν οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις από την Επιτροπή, 
τα μέτρα των κρατών μελών που δεν είναι 
συμβατά ούτε κατάλληλα για την 
επίτευξη των στόχων, παύουν να ισχύουν.

Or. fr

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Συγκέντρωση αλιευτικών 
παραχωρήσεων γίνεται για συλλογική 
διαχείριση από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, 
αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών ή
περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης 
της αλιείας. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν την επιλεξιμότητα λήψης 
μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων 
με βάση διαφανή και αντικειμενικά 
κριτήρια. 
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κριτήρια. 

Or. fr

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι μεταβιβάσιμες αλιευτικές 
παραχωρήσεις είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει εντός ενός 
κράτους μέλους μεταξύ επιλέξιμων 
κατόχων τέτοιων παραχωρήσεων μέσω 
περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης 
της αλιείας ή στο πλαίσιο οργανώσεων 
παραγωγών. Σε καμία περίπτωση οι 
μεταφορές δεν πρέπει να αποτελούν 
εμπορική ανταλλαγή.

Or. fr
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Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Χρηματοδοτική μίσθωση επιμέρους 

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

Or. fr

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Ένωση συμμετέχει στις 
δραστηριότητες διεθνών αλιευτικών 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και 
περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης 
της αλιείας (ΠΟΔΑ) με βάση τις διεθνείς 
υποχρεώσεις και τους στόχους πολιτικής 
και σύμφωνα με τους στόχους που 
ορίζονται στα άρθρα 2 και 3. Η Ένωση 
εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες περιφερειακές 
αρχές ή τα γνωμοδοτικά συμβούλια των 
περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 
349 της Συνθήκης, να συμμετέχουν στις 
ΠΟΔΑ που τις αφορούν.

Or. fr

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι συμφωνίες της Ένωσης 
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προβλέπουν την υποχρέωση εκφόρτωσης 
όλων ή της πλειονότητας των αλιευμάτων 
που ψαρεύονται στα ύδατα τρίτων χωρών 
που έχουν συνυπογράψει τις εν λόγω 
συμφωνίες στα λιμάνια αυτών των 
χωρών, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή 
τους στη γενικότερη ανάπτυξή τους και 
στην ανάπτυξη της αλιευτικής τους 
αλυσίδας.

Or. fr

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να εξασφαλιστεί η δημιουργία από 
την τρίτη χώρα ακτοφυλακής ικανής να 
αναλάβει την προστασία των υδάτων και 
την παρακολούθηση των αλιευμάτων που 
ψαρεύουν τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
στα χωρικά της ύδατα.

Or. fr

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55 σχετικά με τροποποιήσεις του 
εν λόγω παραρτήματος για αλλαγές στις 
περιοχές αρμοδιότητας ή τη δημιουργία 
νέων περιοχών αρμοδιότητας για τα 
γνωμοδοτικά συμβούλια ή για την 
σύσταση νέων γνωμοδοτικών συμβουλίων. 
Ωστόσο, σε περίπτωση που μία θαλάσσια 



PA\901563EL.doc 33/35 PE489.430v01-00

EL

λεκάνη δεν καλύπτεται από κανένα 
γνωμοδοτικό συμβούλιο, το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει την 
Επιτροπή να συστήσει γνωμοδοτικό 
συμβούλιο για τη συγκεκριμένη θαλάσσια 
λεκάνη αμέσως μόλις φέρει το ζήτημα 
στην Επιτροπή κάποιο κράτος μέλος, 
περιφέρεια ή περιφερειακή οργάνωση 
διαχείρισης της αλιείας.

Or. fr

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) να υποβάλλονται συστάσεις και 
προτάσεις στην Επιτροπή σχετικά με τις 
θέσεις που υποστηρίζει η τελευταία στο 
πλαίσιο των ΠΟΔΑ. 

Or. fr

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Από τη στιγμή που η Επιτροπή 
προτίθεται να προβεί στη λήψη νέων 
μέτρων για κάποιο γνωμοδοτικό 
συμβούλιο ή για τη νομοθετική ρύθμιση 
της αλιευτικής αποβάθρας του 
συγκεκριμένου γνωμοδοτικού 
συμβουλίου, πρέπει να ζητήσει εκ των 
προτέρων τη γνωμοδότησή του.

Or. fr
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Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
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 
και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες που 
επηρεάζονται από την κοινή αλιευτική 
πολιτική. Τρίτες χώρες ή οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τον αλιευτικό κλάδο στις 
χώρες της εκάστοτε θαλάσσιας λεκάνης 
μπορούν να γίνουν δεκτές ως 
παρατηρητές.

Or. fr

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III - στήλη 1 - γραμμή 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Νοτιοδυτικά ύδατα Νοτιοδυτικά ύδατα, νοτιοδυτικά ύδατα
του Ινδικού Ωκεανού και ύδατα 
Αντιλλών-Γουιάνας

Or. fr

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III - στήλη 2 - γραμμή 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ζώνες ICES VIII, IX και X (ύδατα γύρω 
από τις Αζόρες), και ζώνες CECAF 34.1.1, 
34.1.2 και 34.2.0 (ύδατα γύρω από τη 
Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους), 
νοτιοδυτικά ύδατα του Ινδικού Ωκεανού 
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και ύδατα Αντιλλών-Γουιάνας

Or. fr


