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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο µόνο – σηµείο 1 – στοιχείο β – σηµείο i) – πέµπτη περίπτωση 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σηµείο vi) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«vi) το σηµείο 6.8 δεύτερη παράγραφος 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη 

διαβιβάζουν τα αποτελέσµατα των 

δοκιµών και των πειραµάτων το αργότερο 

έως τις 30 Σεπτεµβρίου του έτους κατά το 

οποίο υλοποιούνται.»· 

«vi) στο σηµείο 6.8  η δεύτερη 
παράγραφος αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείµενο: «Τα ενδιαφερόµενα 

κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή 
τα αποτελέσµατα των δοκιµών και των 

πειραµάτων το αργότερο έως τις 30 

Σεπτεµβρίου του έτους κατά το οποίο 

υλοποιούνται.»· 

Αιτιολόγηση 

Για τη σαφήνεια της πρότασης, είναι ανάγκη να διευκρινιστεί ότι τα αποτελέσµατα των δοκιµών 

και των πειραµάτων πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή. 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο µόνο - σηµείο 1 - στοιχείο β - σηµείο ii α) (νέο)  
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1288/2009  

Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - σηµείο ζα (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (iia) Προστίθεται το ακόλουθο σηµείο: 

 «(ζ α) Προστίθεται το ακόλουθο σηµείο: 

 ‘(18α) Μάτι διχτυού για την αλιεία 
Βασιλάκη 

 Ο Βασιλάκης (Capros aper) προστίθεται 
στον κατάλογο των ειδών µατιού διχτυού 
από 32 έως 54 χιλιοστών, του 
παραρτήµατος 1 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 850/98 του Συµβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των 
αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών µέτρων 
προστασίας των νεαρών θαλάσσιων 
οργανισµών.’» 

 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη του βασιλάκη στο παράρτηµα 1 του κανονισµού 850/98 του Συµβουλίου αίρει κάθε 

ασάφεια στον κανονισµό όσον αφορά το κατάλληλο µάτι διχτυού που πρέπει να χρησιµοποιείται 

για την αλιεία βασιλάκη και, το πιο σηµαντικό, υιοθετεί τη συµβουλή της ΕΟΤΕΑ σχετικά µε το 

µέγεθος µατιού διχτυών που πρέπει να χρησιµοποιείται στην αλιεία βασιλάκη.  

 

 


