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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης  

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 

πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 

πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 

σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 

του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 

έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 

υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών. 

 

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 

το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 

τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 

τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 

υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 

ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 

χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 

σημαίνονται ως εξής: [...]. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ....................................................................................................... 25 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ........................................................................................................................... 28 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

που θεσπίζει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη διαχείριση του αποθέματος γαύρου στο 

Βισκαϊκό Κόλπο και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εν λόγω 

αποθέματος 

(COM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0399)), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 

Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0157/2009), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με 

τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες 

διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 43, παράγραφος 2, της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 17 Μαρτίου 20101, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0299/2010), 

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

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει 

σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

                                                 
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η εποχή αλιείας γαύρου στο Βισκαϊκό 

Κόλπο καλύπτει την περίοδο από 1ης 

Ιουλίου εκάστου έτους μέχρι τις 31 Ιουνίου 

του επόμενου έτους. Για λόγους 

απλούστευσης ενδείκνυται η λήψη 

συγκεκριμένων μέτρων καθορισμού των 

TAC για κάθε αλιευτική περίοδο και 

κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων στα 

κράτη μέλη, με τρόπο που να συνάδει με 

την περίοδο διαχείρισης και βάσει της 

γνωμοδότησης της επιστημονικής, 

τεχνικής και οικονομικής επιτροπής 

αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Αυτό συνεπώς απαιτεί 

την εφαρμογή διαδικασίας διαφορετικής 

από την διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής 

Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και 

βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών 

πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής. 

(4) Η εποχή αλιείας γαύρου στο Βισκαϊκό 

Κόλπο καλύπτει την περίοδο από 1ης 

Ιουλίου εκάστου έτους μέχρι τις 31 Ιουνίου 

του επόμενου έτους. Για λόγους 

απλούστευσης ενδείκνυται η λήψη 

συγκεκριμένων μέτρων καθορισμού των 

TAC για κάθε αλιευτική περίοδο και 

κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων στα 

κράτη μέλη, με τρόπο που να συνάδει με 

την περίοδο διαχείρισης και βάσει της 

γνωμοδότησης της επιστημονικής, 

τεχνικής και οικονομικής επιτροπής 

αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Σύμφωνα με το άρθρο 

43, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ, η θέσπιση 

μέτρων περί καθορισμού και κατανομής 

των αλιευτικών δυνατοτήτων αποτελεί 

αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων της αλιείας γαύρου στο 

Βισκαϊκό Κόλπο, είναι σκόπιιμο το 

Συμβούλιο να θεσπίσει τα μέτρα αυτά 

κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή την 

εφαρμογή των TAC και των 

ποσοστώσεων ανά αλιευτική περίοδο. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Εφόσον η αξιολόγηση καταδείξει ότι το 

ελάχιστο επίπεδο αναπαραγωγικής 

βιομάζας ή τα επίπεδα του TAC που 

ορίζονται στο σχέδιο δεν είναι πλέον 

κατάλληλα, πρέπει επίσης να 

διασφαλίζεται η αναπροσαρμογή του 

σχεδίου. Με βάση το γεγονός ότι ο 

καθορισμός και η κατανομή αλιευτικών 

δυνατοτήτων αποτελούν μέτρα 

(7) Εφόσον η αξιολόγηση καταδείξει ότι το 

ελάχιστο επίπεδο αναπαραγωγικής 

βιομάζας ή τα επίπεδα του TAC που 

ορίζονται στο σχέδιο δεν είναι πλέον 

κατάλληλα, πρέπει επίσης να 

διασφαλίζεται η αναπροσαρμογή του 

σχεδίου. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
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πρωταρχικής σημασίας στο πλαίσιο της 

Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και έχουν 

άμεση επίπτωση στην 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση των 

αλιευτικών στόλων των κρατών μελών, 

το Συμβούλιο ενδείκνυται να διατηρήσει 

το δικαίωμα να εξασκήσει απευθείας τις 

εξουσίες εφαρμογής όσον αφορά τα εν 

λόγω συγκεκριμένα ζητήματα. 

άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

τροποποιήσεις του προληπτικού επιπέδου 

βιομάζας ή των επιπέδων των TAC που 

αναφέρονται στο παράρτημα Ι τα οποία 

αντιστοιχούν στα αντίστοιχα επίπεδα 

βιομάζας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

πραγματοποιεί η Επιτροπή τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ 

άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7a) Ο κανόνας εκμετάλλευσης για τον 

ορισμό TAC που προτείνεται στο σχέδιο 

βασίζεται σε εκτιμήσεις αναδημιουργίας 

βιομάζας γαύρου που γίνονται το Μάιο 

και Ιούνιο κάθε έτους, αμέσως πριν από 

την περίοδο διαχείρισης για την περίοδο 

αλιείας από την 1η Ιουλίου έως την 30ή 

Ιουνίου. Σε περίπτωση βελτιώσεων στην 

επιστημονική παρακολούθηση του 

αποθέματος στη βάση των οποίων θα 

ήταν δυνατό να προβλεφθεί με επαρκή 

αξιοπιστία το μέγεθος της ανανέωσης του 

πληθυσμού στις αρχές κάθε έτους, μπορεί 

να καταστεί εφικτή βελτίωση της 

στρατηγικής εκμετάλλευσης της αλιείας 

που θα αιτιολογούσε την προσαρμογή 

αυτού του μακροπρόθεσμου σχεδίου για 

το γαύρο. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Προκειμένου να διασφαλιστεί η (8) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
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τήρηση των μέτρων που θεσπίζονται με 

τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να 

καθιερωθούν μέτρα ελέγχου, εκτός 

εκείνων που θεσπίζονται με τον κανονισμό 

(ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 

12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση 

συστήματος ελέγχου της κοινής 

αλιευτικής πολιτικής. Λαμβάνοντας 

υπόψη τον μεγάλο αριθμό σκαφών μήκους 

κάτω των 15 μέτρων που συμμετέχουν 

στην αλιεία γαύρου, ενδείκνυται να 

επεκταθούν σε όλα τα σκάφη που αλιεύουν 

γαύρο οι υποχρεώσεις που καθορίζονται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2244/2003 της 

Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, για 

τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων όσον 

αφορά δορυφορικά συστήματα 

παρακολούθησης σκαφών. 

τήρηση των μέτρων που θεσπίζονται με 

τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να 

καθιερωθούν μέτρα ελέγχου, εκτός 

εκείνων που θεσπίζονται με τον κανονισμό 

αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 

20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως 

κοινοτικού συστήματος ελέγχου της 

τήρησης των κανόνων της κοινής 

αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως 

των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) 

αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, 

(ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 

2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) 

αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, 

(ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 

1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) 

αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) 

αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006. 

Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό 

σκαφών μήκους κάτω των 15 μέτρων που 

συμμετέχουν στην αλιεία γαύρου, 

ενδείκνυται να επεκταθούν σε όλα τα 

σκάφη που αλιεύουν γαύρο οι υποχρεώσεις 

που καθορίζονται στο άρθρο 9 του εν 

λόγω κανονισμού και στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 2244/2003 της Επιτροπής, της 

18ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση 

λεπτομερών διατάξεων όσον αφορά 

δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης 

σκαφών. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – στοιχείο ε  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) «υφιστάμενη βιομάζα»: το διάμεσο 

μέγεθος της βιομάζας του αποθέματος 

γαύρου επί μια αλιευτική περίοδο. 

(ε) «υφιστάμενη βιομάζα»: το διάμεσο 

μέγεθος της βιομάζας του αποθέματος 

γαύρου σε σχέση με την περίοδο Μαΐου-

Ιουνίου που προηγείται της έναρξης της 

αλιευτικής περιόδου για την οποία 

θεσπίζεται το TAC. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (εα) «σύστημα παρακολούθησης του 

αποθέματος γαύρου»: οι διαδικασίες για 

την άμεση εκτίμηση του αποθέματος 

γαύρου που επιτρέπει στην ΕΤΟΕΑ να 

προσδιορίζει το επίπεδο της υφιστάμενης 

βιομάζας. Οι εν λόγω διαδικασίες 

συνίστανται επί του παρόντος στις 

ηχητικές έρευνες του Μαΐου και Ιουνίου 

και στη μέθοδο καθημερινής ωοτοκίας. 

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) να διασφαλίσει, όσο είναι δυνατόν, την 

σταθερότητα του συγκεκριμένου τύπου 

αλιείας διατηρώντας ταυτόχρονα στο 

ελάχιστο τον κίνδυνο κατάρρευσης του 

αποθέματος. 

(β) να διασφαλίσει, όσο είναι δυνατόν, τη 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα του 

συγκεκριμένου τύπου αλιείας, γεγονός που 

συνιστά προϋπόθεση για τη διασφάλιση 

της οικονομικής και οικολογικής 

αειφορίας του τομέα της αλιείας, 
διατηρώντας ταυτόχρονα στο ελάχιστο τον 

κίνδυνο κατάρρευσης του αποθέματος. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στις περιπτώσεις που, λόγω έλλειψης 

επαρκώς επακριβών και 

αντιπροσωπευτικών πληροφοριών, η 

ΕΤΟΕΑ δεν είναι σε θέση να 

γνωμοδοτήσει επί τις υφιστάμενης 

2. Στις περιπτώσεις που, είτε λόγω 

ατέλειας του συστήματος 

παρακολούθησης είτε λόγω ανεπαρκώς 
επακριβών ή αντιφατικών εκτιμήσεων 

της υφιστάμενης βιομάζας, η ΕΤΟΕΑ δεν 
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βιομάζας, τα TAC και οι ποσοστώσεις θα 

ορίζονται ως ακολούθως: 

είναι σε θέση να αξιολογήσει την 

υφιστάμενη βιομάζα, τα TAC και οι 

ποσοστώσεις θα ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κάθε έτος η Επιτροπή κοινοποιεί στα 

οικεία κράτη μέλη την γνωμοδότηση της 

ΕΤΟΕΑ και επιβεβαιώνει τα TAC και τις 

ποσοστώσεις τα οποία αντιστοιχούν σε 

αυτήν βάσει του παραρτήματος Ι και 

ισχύουν για την αλιευτική περίοδο που 

αρχίζει την 1η Ιουλίου του οικείου έτους, 

και τα δημοσιεύει στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σειρά 

C και στον ιστότοπο της Επιτροπής. 

3. Κάθε έτος η Επιτροπή κοινοποιεί στα 

οικεία κράτη μέλη την γνωμοδότηση της 

ΕΤΟΕΑ και επιβεβαιώνει τα TAC και τις 

ποσοστώσεις τα οποία αντιστοιχούν σε 

αυτήν βάσει του παραρτήματος Ι και 

ισχύουν για την αλιευτική περίοδο που 

αρχίζει την 1η Ιουλίου του οικείου έτους, 

και τα δημοσιεύει στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σειρά 

C και στον ιστότοπο της Επιτροπής. Εάν 

παραστεί ανάγκη, η Επιτροπή 

ανακοινώνει ένα ενδεικτικό TAC πριν από 

την 1η Ιουλίου, εν αναμονή του 

καθορισμού του οριστικού TAC εντός 

δεκαπέντε ημερών από την έναρξη της 

περιόδου. 
 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προσαρμογή των μέτρων Εξουσιοδότηση 

Σε περίπτωση που στη γνωμοδότηση της 

ΕΤΟΕΑ αναφέρεται ότι τα προληπτικά 

επίπεδα βιομάζας του άρθρου 3 ή τα 

επίπεδα των TAC που αναφέρονται στο 

παράρτημα Ι τα οποία αντιστοιχούν στα 

αντίστοιχα επίπεδα βιομάζας, δεν 

ενδείκνυνται πλέον για την βιώσιμη 

εκμετάλλευση του αποθέματος γαύρου, το 

Συμβούλιο αποφασίζει νέες τιμές για τα εν 

Σε περίπτωση που στη γνωμοδότηση της 

ΕΤΟΕΑ αναφέρεται ότι τα προληπτικά 

επίπεδα βιομάζας του άρθρου 3 ή τα 

επίπεδα των TAC που αναφέρονται στο 

παράρτημα Ι τα οποία αντιστοιχούν στα 

αντίστοιχα επίπεδα βιομάζας, δεν 

ενδείκνυνται πλέον για τη βιώσιμη 

εκμετάλλευση του αποθέματος γαύρου, η 

Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω κατ' 
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λόγω επίπεδα ενεργώντας σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. 

εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 6α και υπό τους όρους που 

καθορίζονται στα άρθρα 6β και 6γ, νέες 

τιμές για τα εν λόγω επίπεδα.  

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 6α 

 Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 1. Η εξουσία έκδοσης των κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 6 ανατίθεται στην Επιτροπή 

για περίοδο τριών ετών μετά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η 

Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με τις 

εξουσίες που της ανατέθηκαν το 

αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της 

τριετίας. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

παρατείνεται αυτομάτως κατά χρονικά 

διαστήματα ίσης διάρκειας, εκτός εάν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με 

το άρθρο6β. 
 2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μία κατ' 

εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 
 3. Οι εξουσίες για την έκδοση κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται 

στην Επιτροπή υπόκεινται στις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στα 

άρθρα 6β και 6γ. 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 6β 

 Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

 1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 6 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 

στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 

από το Συμβούλιο. 

 2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 

εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 

εάν θα ανακληθεί η ανάθεση εξουσίας 

προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο 

θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από 

τη λήψη της τελικής απόφασης, 

αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες 

που θα μπορούσαν να ανακληθούν καθώς 

και τους ενδεχόμενους λόγους της 

ανάκλησης. 

 3. Η απόφαση ανάκλησης δίνει τέλος 

στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση. Παράγει 

αποτελέσματα αμέσως ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που 

καθορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την 

εγκυρότητα των κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 6γ 
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 Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων 

 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 

αντιρρήσεις για μία κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη εντός δύο μηνών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης. Με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 

μήνες. 

 2. Αν, κατά τη λήξη αυτής της περιόδου, 

ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 

Συμβούλιο αντιταχθούν στην κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη, η πράξη αυτή 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 

ισχύει από την ημερομηνία που έχει 

ορισθεί στις διατάξεις της. 

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 

δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 

ισχύ πριν από την εκπνοή της εν λόγω 

προθεσμίας, εάν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 

αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για 

την πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν 

αντιρρήσεις. 

 3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 

σχετικά με μια κατ' εξουσιοδότηση 

πράξη, η πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το 

θεσμικό όργανο που διατυπώνει 

αντιρρήσεις εκθέτει τους σχετικούς 

λόγους. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 7 διαγράφεται 

Σχέση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

847/96 του Συμβουλίου 
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Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 του 

Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, με το 

οποίο εισάγονται πρόσθετες 

προϋποθέσεις για την από έτος σε έτος 

διαχείριση των TAC και των 

ποσοστώσεων, εφαρμόζεται για τα TAC 

και τις ποσοστώσεις που ισχύουν για 

κάθε αλιευτική περίοδο βάσει του 

παρόντος κεφαλαίου. 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 8 Άρθρο 8 

Σχέση με τον κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 

2847/93 

Σχέση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1224/2009  

Τα μέτρα ελέγχου που προβλέπονται στο 

παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται 

συμπληρωματικά ως προς τα μέτρα που 

προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 

αριθ. 2847/93 και στο κεφάλαιο V του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του 

Συμβουλίου και στους εκτελεστικούς τους 

κανόνες. 

Τα μέτρα ελέγχου που προβλέπονται στο 

παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται 

συμπληρωματικά ως προς τα μέτρα που 

προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1224/2009 και τους εκτελεστικούς του 

κανόνες. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιπλέον του άρθρου 22 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2371/2002 από την 1η Ιουλίου 2010 
εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις που 

καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

2244/2003 στα σκάφη εκείνα που 

αναφέρονται στο άρθρο 9 και των οποίων 

το συνολικό μήκος δεν υπερβαίνει τα 15 

Επιπλέον του άρθρου 9 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2002, εφαρμόζονται οι 

υποχρεώσεις που καθορίζονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2244/2003 στα 

σκάφη εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 

10 του παρόντος κανονισμού των οποίων 

το συνολικό μήκος δεν υπερβαίνει τα 15 

μέτρα. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του 
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μέτρα. κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 δεν 

εφαρμόζεται. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διενεργούν, όσον αφορά 

το γαύρο, τους διοικητικούς 

διασταυρούμενους ελέγχους και τις 

επαληθεύσεις στοιχείων που 

προβλέπονται στο άρθρο 19 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93. Ιδιαίτερη 

προσοχή καταβάλλεται στην πιθανότητα 

να αναφέρονται ως γαύρος άλλα εκτός του 

γαύρου είδη, και αντιστρόφως. 

1. Όταν διενεργούν την επικύρωση των 

δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 109, 

παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1224/2009 όσον αφορά το γαύρο, οι 

αρχές των κρατών μελών που είναι 

αρμόδιες για τον έλεγχο της αλιείας 

επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στην 

πιθανότητα να αναφέρονται ως γαύρος 

άλλα εκτός του γαύρου είδη, και 

αντιστρόφως. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη επαληθεύουν ότι οι 

πληροφορίες που λαμβάνονται στο ΚΠΑ 

(Κέντρο Παρακολούθησης της Αλιείας) 

αντιστοιχούν με τις δραστηριότητες που 

καταγράφονται στο ημερολόγιο με βάση 

τα στοιχεία του ΣΠΣ. Οι εν λόγω 

διασταυρούμενοι έλεγχοι καταγράφονται 

σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή 

για διάστημα τριών ετών. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κάθε κράτος μέλος διατηρεί και 

δημοσιοποιεί στον επίσημο ιστότοπό του 

τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου 

για την υποβολή των ημερολογίων πλοίου 

και των δηλώσεων εκφόρτωσης. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 12 διαγράφεται 

Ζύγιση του γαύρου  

Ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους 

διασφαλίζει ότι κάθε ποσότητα γαύρου 

που αλιεύθηκε στην περιοχή που 

αναφέρεται στο άρθρο 2 και διατηρείται 

επί του σκάφους ή εκφορτώνεται σε 

κοινοτικό λιμένα, ζυγίζεται επί του πλοίου 

ή στον λιμένα εκφόρτωσης πριν πωληθεί 

ή μεταφερθεί αλλού. Οι πλάστιγγες που 

χρησιμοποιούνται για τη ζύγιση 

εγκρίνονται από τις αρμόδιες εθνικές 

αρχές. Ο αριθμός που προκύπτει από τη 

ζύγιση χρησιμοποιείται για τη δήλωση 

που αναφέρεται στο άρθρο 8 του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93. 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 13 διαγράφεται 
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Απαγόρευση μεταφόρτωσης  

Η μεταφόρτωση γαύρου στη θάλασσα 

απαγορεύεται στην περιοχή που 

αναφέρεται στο άρθρο 2. 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού 

σκάφους ή ο αντιπρόσωπός του, πριν από 

οποιαδήποτε είσοδο σε λιμένα ή τόπο 

εκφόρτωσης ενός κράτους μέλους με 

ποσότητα γαύρου επί του σκάφους 

μεγαλύτερη του ενός τόνου, ενημερώνει τις 

αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους 

μέλους τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν 

από την είσοδο αυτή σχετικά με: 

1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 17, 

παράγραφος 1, και 18, παράγραφος 1, του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η 

προθεσμία για την προαναγγελία στις 

αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

σημαίας ορίζεται σε μία ώρα πριν από 

την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στο 

λιμένα. 

(a) το όνομα του λιμένα ή του τόπου 

εκφόρτωσης· 

 

(β) την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον εν 

λόγω λιμένα ή τόπο εκφόρτωσης· 

 

(γ) τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα βάρους 

ζωντανών αλιευμάτων όλων των ειδών 

που διατηρούνται στο σκάφος σε 

ποσότητες άνω των 50 κιλών. 

 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 

εκφόρτωση ποσότητας γαύρου 

μεγαλύτερης του ενός τόνου μπορούν να 

ζητούν να μην αρχίσει η εκφόρτωση του 

αλιεύματος που διατηρείται επί του 

σκάφους μέχρις ότου δοθεί άδεια από τις 

εν λόγω αρχές. 

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 

εκφόρτωση ποσότητας γαύρου 

μεγαλύτερης του ενός τόνου μπορούν να 

ζητούν να μην αρχίσει η εκφόρτωση του 

αλιεύματος που διατηρείται επί του 

σκάφους μέχρις ότου δοθεί άδεια από τις 

εν λόγω αρχές. Ωστόσο, η εκφόρτωση δεν 

πρέπει επ’ ουδενί να αναβάλλεται ή να 

καθυστερείται για χρονικό διάστημα που 
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μειώνει την ποιότητα των ιχθύων ή την 

αξία πώλησής τους. 

 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού 

σκάφους ή ο αντιπρόσωπός του ο οποίος 

επιθυμεί να μεταφορτώσει ή να 

απορρίψει εν πλω οποιαδήποτε ποσότητα 

που διατηρείται επί του σκάφους ή να 

εκφορτώσει σε λιμένα ή τόπο 

εκφόρτωσης τρίτης χώρας, ανακοινώνει 

στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

σημαίας τουλάχιστον 24 ώρες πριν από 

τη μεταφόρτωση ή εκφόρτωση εν πλω ή 

εκφόρτωση σε τρίτη χώρα τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στην περίπτωση που πρόκειται να 

εκφορτωθεί στην Κοινότητα από 

κοινοτικό αλιευτικό σκάφος ποσότητα 

γαύρου μεγαλύτερη από ένα τόνο, ο 

πλοίαρχος του σκάφους μεριμνά για την 

πραγματοποίηση των εκφορτώσεων 

αυτών μόνο σε καθορισμένους λιμένες. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει λιμένες 

στους οποίους πραγματοποιείται 

οποιαδήποτε εκφόρτωση γαύρου του 

οποίου η ποσότητα υπερβαίνει τον ένα 

τόνο. 

2. Οι κρατικές και περιφερειακές αρχές 

κάθε κράτους μέλους καθορίζουν λιμένες 

στους οποίους πραγματοποιείται 

οποιαδήποτε εκφόρτωση γαύρου του 

οποίου η ποσότητα υπερβαίνει τον ένα 

τόνο. 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να αναγνωρισθεί αρμοδιότητα στις περιφερειακές αρχές στο έργο του ελέγχου, 

της επιθεώρησης και της επίβλεψης, όπως συμβαίνει άλλωστε στην πράξη. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κάθε κράτος μέλος δημοσιοποιεί στον 

επίσημο ιστότοπό του εντός 15 ημερών 

από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, τον κατάλογο των 

καθορισμένων λιμένων και, εντός 30 

ημερών μετέπειτα, τις συναφείς 

διαδικασίες επιθεώρησης και επιτήρησης 

όσον αφορά τους εν λόγω λιμένες καθώς 

και τους όρους καταχώρισης και 

αναφοράς των ποσοτήτων γαύρου που 

περιλαμβάνονται σε κάθε εκφόρτωση. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14, 

παράγραφος 3, του κανονισμού αριθ. 



 

PE429.575v03-00 20/28 RR\837569EL.doc 

EL 

αριθ. 2807/83 της Επιτροπής, της 22ας 

Σεπτεμβρίου 1983, για τον καθορισμό 

των ειδικών λεπτομερειών που αφορούν 

την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με 

τα αλιεύματα των κρατών μελών, το 

επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής κατά την 

εκτίμηση των ποσοτήτων σε χιλιόγραμμα 

οι οποίες διατηρούνται επί του σκάφους 

είναι 5% της τιμής που αναγράφεται στο 

ημερολόγιο του πλοίου. 

1224/2009, το επιτρεπόμενο περιθώριο 

ανοχής κατά την εκτίμηση των ποσοτήτων 

σε χιλιόγραμμα οι οποίες διατηρούνται επί 

του σκάφους είναι 10% της τιμής που 

αναγράφεται στο ημερολόγιο του πλοίου 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 18 διαγράφεται 

Μεταφορά γαύρου  

1. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους 

μέλους μπορούν να απαιτούν κάθε 

ποσότητα γαύρου η οποία αλιεύθηκε σε 

οποιαδήποτε περιοχή αναφέρεται στο 

άρθρο 2 και εκφορτώνεται για πρώτη 

φορά στο εν λόγω κράτος μέλος, να 

ζυγίζεται παρουσία ελεγκτών πριν 

μεταφερθεί από το λιμάνι της πρώτης 

εκφόρτωσης προς άλλο προορισμό. Όσον 

αφορά τον γαύρο που εκφορτώνεται για 

πρώτη φορά σε λιμένα ο οποίος 

καθορίζεται βάσει του άρθρου 15, 

αντιπροσωπευτικά δείγματα, που 

αντιστοιχούν στο 20% τουλάχιστον του 

αριθμού των εκφορτώσεων ζυγίζονται 

παρουσία ελεγκτών εξουσιοδοτημένων 

από τα κράτη μέλη, πριν διατεθούν προς 

πώληση για πρώτη φορά και πωληθούν. 

Προς τούτο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 

στην Επιτροπή, εντός ενός μηνός από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με το καθεστώς δειγματοληψίας που θα 

εφαρμοσθεί. 

 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, όλες οι 
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ποσότητες γαύρου άνω των 50 

χιλιόγραμμων, οι οποίες μεταφέρονται σε 

τόπο διαφορετικό από εκείνο της πρώτης 

εκφόρτωσης ή εισαγωγής, συνοδεύονται 

από αντίγραφο μίας από τις δηλώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 

του εν λόγω κανονισμού αναφορικά με τις 

μεταφερόμενες ποσότητες γαύρου. Η 

εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 13 

παράγραφος 4 στοιχείο β) του εν λόγω 

κανονισμού δεν εφαρμόζεται. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν σκάφη 

τα οποία διέπονται από τον παρόντα 

κανονισμό, θεσπίζουν εθνικό ελεγκτικό 

πρόγραμμα δράσης σύμφωνα με το 

παράρτημα ΙΙ και εξασφαλίζουν ότι τα 

σχέδια δειγματοληψίας που αναφέρονται 

στο άρθρο 6 παράγραφος 6 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 

αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην 

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 

των εν λόγω σκαφών. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε 

έτους τα κράτη μέλη, που διαθέτουν 

σκάφη τα οποία διέπονται από τον 

παρόντα κανονισμό, κοινοποιούν στην 

Επιτροπή και στα υπόλοιπα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τα εθνικά 

ελεγκτικά προγράμματα δράσης τους 

συνοδευόμενα από το αντίστοιχο 

διαγράφεται 
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χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους καθώς 

και τα σχέδια δειγματοληψίας που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. 
 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3a. Η Επιτροπή ενημερώνει το 

Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο 

Νοτιοδυτικών Υδάτων σχετικά με την 

εφαρμογή των εθνικών ελεγκτικών 

προγραμμάτων δράσης και τα 

επιτευχθέντα αποτελέσματα. 

Αιτιολόγηση 

Ο τομέας ΠΓΣ Νότου επηρεάζεται και αυτό θα επέτρεπε την καλύτερη διαχείριση του νέου 

σχεδίου. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 20 διαγράφεται 

Κριτήρια αναφοράς για τις επιθεωρήσεις  

Στα εθνικά ελεγκτικά προγράμματα 

δράσης που προβλέπονται στο άρθρο 21 

καθορίζονται ειδικά κριτήρια αναφοράς 

για τις επιθεωρήσεις. Τα εν λόγω 

κριτήρια αναφοράς αναθεωρούνται 

περιοδικά ύστερα από ανάλυση των 

επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Τα 

κριτήρια αναφοράς για τις επιθεωρήσεις 

εξελίσσονται βαθμιαία, έως ότου 

επιτευχθούν τα κριτήρια αναφοράς-

στόχοι που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. 
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Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 21 διαγράφεται 

Ειδικά προγράμματα ελέγχου και 

επιθεώρησης 

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34γ 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 2847/93, τα ειδικά προγράμματα 

ελέγχου και επιθεώρησης όσον αφορά το 

απόθεμα γαύρου μπορούν να έχουν 

διάρκεια πέραν των τριών ετών από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος τους. 

 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 21 α 

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και 

επιθεώρησης 

 Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ένα 

ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και 

επιθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 95 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – εξίσωση – τρίτη σειρά 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

SŜBγ, TAC max} εάν SŜBγ ≥ Bpa SŜBγ, TAC max} εάν SŜBγ ≥ Bpa 

Αιτιολόγηση 

Λείπει ο όρος ΜΙΝ που δείχνει ότι πρόκειται για την ελάχιστη τιμή των δύο αξιών, SŜB ή TAC 
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max.  
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Πλαίσιο 

 

Η αλιεία γαύρου στον Βισκαϊκό Κόλπο, στη ζώνη VIII, έχει μεγάλη κοινωνικοοικονομική 

σημασία. Από το 2005 και μετά, η αλιεία αυτή έχει κλείσει και ο στόλος έχει μειωθεί από τα 

391 σκάφη εκείνη τη χρονιά στα 239 το 2009 (198 γρι γρι, με 12 μέλη πληρώματος κατά 

μέσον όρο και 41 μηχανότρατες, με 6 μέλη πληρώματος κατά μέσον όρο), γεγονός που 

επηρέασε άμεσα περισσότερες από 2.500 οικογένειες. Το κλείσιμο αυτό έχει επίσης 

προκαλέσει σοβαρή ζημία σε μια σειρά σχετικών δραστηριοτήτων (αλιείς, επισκευάστριες 

δικτύων, βιομηχανία κονσερβοποίησης κ.λπ.). Αυτή η απώλεια εισοδήματος δεν καλύφθηκε 

από τις αντισταθμιστικές ενισχύσεις που χορήγησαν τα κράτη μέλη. 

 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το κλείσιμο της αλιευτικής δραστηριότητας μετατόπισε την 

αλιευτική προσπάθεια του στόλου προς άλλα είδη, ιδίως τα πελαγικά (57%) και τα τονοειδή 

(29%). 

 

2. Εκπόνηση της πρότασης του σχεδίου έκθεσης 

 

Οι επαγγελματίες του κλάδου (σύλλογοι αλιέων και οι αντίστοιχες ομοσπονδίες) και το ΠΓΣ, 

υποστηριζόμενο από την αυστηρά επιστημονική εργασία οργανισμών όπως το Βασκικό 

Τεχνολογικό Κέντρο Θαλάσσιας και Διατροφικής Έρευνας (AZTI), το Ισπανικό Ινστιτούτο 

Ωκεανογραφίας (IΕΟ) και το Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Εκμετάλλευση της 

Θάλασσας (IFREMER) συνεργάσθηκαν στενά για την εκπόνηση της πρότασης. 

 

Η διαδικασία διαμόρφωσης του LTMP (Long Term Management Plan),τέθηκε σε κίνηση από 

την Επιτροπή το 2007, δύο χρόνια μετά την κατάρρευση της αλιευτικής δραστηριότητας και 

του πληθυσμού του είδους (που δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί). Η ενέργεια αυτή 

ανταποκρίνεται στην αδήριτη ανάγκη εξορθολογισμού της εκμετάλλευσης του πόρου, 

δεδομένου ότι προηγουμένως δεν υπήρχε τίποτε άλλο παρά ένα σταθερό TAC που 

καθοριζόταν στα όρια της αντοχής του είδους. 

 

Η εφαρμογή της πρότασης θα επιτρέψει την αποδέσμευση της διαχείρισης της αλιείας γαύρου 

από την πολιτική διαπραγμάτευση που λαμβάνει χώρα τον Δεκέμβριο κάθε έτους και θα 

επιτρέψει, μακροπρόθεσμα, την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων 

της Ευρώπης εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους, σε συνδυασμό με τη μέγιστη δυνατή 

απόδοση, όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. 

 

Η εμπειρία από τη διαδικασία εκπόνησης του σχεδίου διαχείρισης ήταν θετική: με τρόπο 

διαφανή και συμμετοχικό, επέτρεψε την επαφή των αλιέων και άλλων ενδιαφερόμενων 

μερών (μέσω του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Νοτιοδυτικών Υδάτων (ΠΓΣ 

SWW)) με τους επιστήμονες και τους εκπροσώπους της Επιτροπής για την αναζήτηση του 

καλύτερου τρόπου εκμετάλλευσης αυτού του αλιευτικού πόρου. Όλες οι γνώμες ακούστηκαν 

και οι διαφορετικές απόψεις μπόρεσαν να εκτεθούν με σαφήνεια. Ως αποτέλεσμα αυτής της 

διαδραστικής διαδικασίας, ο προσδιορισμός των κανόνων εκμετάλλευσης που τέθηκαν σε 

αξιολόγηση εμπλουτίσθηκε κατά πολλούς διαφορετικούς τρόπους. 
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3. Περιεχόμενο της πρότασης του σχεδίου έκθεσης 
 

Η πρόταση βασίζεται σε αναλυτικές μελέτες της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής 

Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) σχετικά με τους τρόπους εκμετάλλευσης του πόρου, σε 

συνάρτηση προς τους στόχους της διαχείρισης και σύμφωνα με την τρέχουσα επιστημονική 

παρακολούθησή του. Στη διάρκεια του 2008 πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις για την 

αξιολόγηση των διαφόρων εναλλακτικών μεθόδων εκμετάλλευσης του αλιευτικού πόρου, 

που συμπληρώθηκαν με πρόσθετες μελέτες το 2009. 

 

Σύμφωνα με τον κανόνα εκμετάλλευσης, για κάθε ετήσια αλιευτική περίοδο (από τον Ιούλιο, 

μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους) ορίζεται ένα TAC (ανώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο 

αλιεύσεων), ακριβώς μετά την αξιολόγηση των πληθυσμών στη βάση των σχετικών ερευνών 

που διεξάγονται κάθε Μάιο, ούτως ώστε να γίνεται η βέλτιστη και άμεση εκμετάλλευση των 

πληροφοριών αυτών. 

 

Ενσωματώνονται εδώ οι περιορισμοί του TAC σε σχέση με μια ανώτατη (33.000 τόνοι) ή 

ελάχιστη (7.000 τόνο) ποσόστωση, τους οποίους είχαν εν μέρει προτείνει οι ίδιοι οι αλιείς και 

που έχει αποδειχθεί ότι υπήρξαν ωφέλιμοι για την οικονομική αποδοτικότητα της αλιευτικής 

δραστηριότητας. 

 

Το σχέδιο έκθεσης προτείνει έναν κανόνα εκμετάλλευσης που μεγιστοποιεί τις αλιεύσεις, 

τηρώντας ταυτόχρονα αρχές προφύλαξης, και υιοθετεί την πρόταση του ΠΓΣ SWW με ένα 

κίνδυνο ελαφρά ανώτερο του 10%, σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής που προτείνει 

τη μείωση κατά 25% σε σχέση με το TAC και τις ποσοστώσεις που εφαρμόσθηκαν την 

προηγούμενη αλιευτική περίοδο. Η οικονομική αποδοτικότητα του κανόνα εκμετάλλευσης 

που προτείνεται στην έκθεση βρίσκεται κοντά στα ανώτατα αναμενόμενα οικονομικά επίπεδα 

για τη συγκεκριμένη αλιευτική δραστηριότητα. 

 

4. Συμμετοχή του κλάδου 
 

Οι ομοσπονδίες των αλιέων τους οποίους αφορά η αλιεία γαύρου στον Βισκαϊκό Κόλπο, 

ζώνη VIII, το ΠΓΣ και οι εκπρόσωποι των ωκεανογραφικών ινστιτούτων που συμμετείχαν 

στην εκπόνηση της πρότασης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλιείας που 

πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Έτσι, οι πολιτικές ομάδες του 

Κοινοβουλίου μπόρεσαν να ακούσουν τις απόψεις τους, καθώς και τις παρατηρήσεις τους 

όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής. 

 

Το σχέδιο έκθεσης περιλαμβάνει τις θέσεις που διατύπωσε ο κλάδος. 

 

5. Άρθρα του κεφαλαίου 4, Έλεγχος, Επιθεώρηση και Επιτήρηση (άρθρα 8 έως 22) 

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό του μακροπρόθεσμου σχεδίου για τον γαύρο στα τέλη 

του περασμένου Ιουλίου. Σύμφωνα με τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, το κείμενο αυτό θα 

εξετασθεί στη σύνοδο του Δεκεμβρίου. Το έγγραφο περιλαμβάνει 25 άρθρα. Το κεφάλαιο 

που αφορά τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση περιλαμβάνει τα άρθρα 8 έως 22. 

 

Στη διάρκεια της εξέτασης του σχεδίου, έγινε γνωστό ότι το Συμβούλιο μελετούσε έναν νέο 

κανονισμό ελέγχου (για τον οποίο το Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώμη του στη διάρκεια της 
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προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου), που προτίθεται να εγκρίνει στα μέσα Οκτωβρίου 

και ο οποίος έχει άμεση επίδραση στα άρθρα 8 έως 22 του σχεδίου για την αλιεία γαύρου. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλιείας που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο θα συζητηθεί το 

σχέδιο για τον γαύρο, τα άρθρα του οποίου θα έχουν, κατά πάσα πιθανότητα, ήδη 

τροποποιηθεί με τον νέο κανονισμό του Συμβουλίου. 

 

Για να αποσαφηνισθεί η κατάσταση, να αποφευχθούν αντιφάσεις, να προσφερθεί η 

πληρέστερη δυνατή ενημέρωση στους βουλευτές και να ενσωματωθούν στο έργο αυτό, στο 

μέτρο του δυνατού, οι απόψεις του ενδιαφερόμενου κλάδου, πραγματοποιήθηκε μια 

συνάντηση με τους υπεύθυνους για το θέμα από την πλευρά της Επιτροπής. Μετά από την 

επαφή αυτή γνωρίζουμε ότι θα επηρεασθούν τα άρθρα 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 και 18. 

Μερικά θα διατηρηθούν, άλλα θα μεταφερθούν στον γενικό κανονισμό για τον έλεγχο που το 

Συμβούλιο προτίθεται να εγκρίνει μέσα στον Οκτώβριο και άλλα θα τροποποιηθούν. Η 

εισηγήτρια θα ήθελε να καταγραφεί η παράξενη κατάσταση που προσπάθησε να 

αποσαφηνίσει. Δεν είναι δυνατό να γίνει περισσότερο συγκεκριμένη, εφόσον δεν διαθέτει 

κανένα σχετικό έγγραφο του Συμβουλίου. Η εισηγήτρια δεν πιστεύει ότι πρόκειται για τον 

καταλληλότερο τρόπο εξέτασης του θέματος, αλλά αυτή είναι η πραγματική κατάσταση που 

αντιμετωπίζουμε. Παρόλα αυτά, η εισηγήτρια διατύπωσε τις τροπολογίες που 

παρουσιάζονται στο σχέδιο έκθεσης με βάση την ισχύουσα διατύπωση του κειμένου βάσης. 

Ωστόσο, και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση αυτή, είναι πιθανό να διατυπωθούν νέες 

τροπολογίες, όταν αυτό γίνει δυνατό, ώστε να εναρμονισθούν τα δύο κείμενα. 
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