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Πρόταση κανονισµού 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής για 

--------------------------------------------------------- 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συµβουλίου  
για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών µέτρων προστασίας των 

νεαρών θαλάσσιων οργανισµών και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση µεταβατικών τεχνικών µέτρων από 1ης 

Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2011 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 43 παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Αφού διαβίβασε το σχέδιο της νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,  

                                                 
* Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
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Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1 

Αποφασίζοντας µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1288/20093 του Συµβουλίου προβλέπει ότι τα 
προσωρινά τεχνικά µέτρα που καλύπτονται από το παράρτηµα ΙΙΙ του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 43/20094 του Συµβουλίου θα συνεχίσουν να ισχύουν 
µέχρι τη στιγµή θέσπισης µόνιµων µέτρων ▌. 

(2) Ενόψει της επερχόµενης µεταρρύθµισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ) και της συνάφειάς της µε το περιεχόµενο και το πεδίο εφαρµογής 
νέων µόνιµων τεχνικών µέτρων, ενδείκνυται να καθυστερήσει η θέσπιση 
τέτοιου είδους µέτρων µέχρις ότου θεσπιστεί ένα νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 

(3) Προκειµένου να διασφαλισθεί η ορθή διατήρηση και διαχείριση των 
θαλάσσιων πόρων, και δεδοµένου ότι είναι εύλογο να αναµένεται ότι ένα 
νέο νοµοθετικό πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρµογή από 1ης Ιανουαρίου 2013, η 
ισχύς των υφιστάµενων τεχνικών µέτρων πρέπει να παραταθεί µέχρι την εν 
λόγω ηµεροµηνία.  

(4) Κατά συνέπεια, δεδοµένου ότι η ισχύς των προσωρινών τεχνικών µέτρων που 
θεσπίστηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 θα λήξει την 1η 
Ιουλίου 2011, ο εν λόγω κανονισµός πρέπει να τροποποιηθεί, προκειµένου η 
ισχύς του να παραταθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2012. 

(4a) Οι αλιευτικές ποσοστώσεις για τον Βασιλάκη (Caproidae) καθορίστηκαν 

για πρώτη φορά δυνάµει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 57/2011
5
 του 

Συµβουλίου. Είναι εποµένως σκόπιµο να διευκρινιστεί ότι ο Βασιλάκης 

µπορεί να αλιεύεται µε τη χρήση συρόµενων διχτύων µε µέγεθος µατιών 

που κυµαίνεται από 32 έως 54 χιλιοστά. Συνεπώς, τα παραρτήµατα I και II 

                                                 
1 Γνώµη που διατυπώθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2011 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα). 
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της …. 
3 ΕΕ L 347, 24.12.2009, σ. 6. 
4 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 43/2009 του Συµβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2009, περί 

καθορισµού, για το 2009, για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων 
ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα 
και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισµοί 
αλιευµάτων (ΕΕ L 22, 26.1.2009, σ. 1). 

5 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 57/2011 του Συµβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2011, περί 
καθορισµού, για το 2011, για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων 
ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε 
ορισµένα µη ενωσιακά ύδατα (ΕΕ L 24, 27.1.2011, σ. 1). 
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του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98
1
 του Συµβουλίου πρέπει να 

τροποποιηθούν αναλόγως, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 

Άρθρο -1 

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 850/98 τροποποιείται ως εξής: 

1. Στο παράρτηµα Ι, στον πίνακα, εγγράφεται το είδος-στόχος ως εξής: 

 “Βασιλάκης (Caproidae)”, σε µέγεθος µατιών που κυµαίνεται από 32 έως 

54 χιλιοστά, µε ελάχιστο ποσοστό ειδών-στόχων που αντιστοιχεί στη στήλη 

90/60 του τίτλου αυτού. 

2. Στο παράρτηµα ΙΙ, στον πίνακα, εγγράφεται είδος-στόχος ως εξής: 

 “Βασιλάκης (Caproidae)”, σε µέγεθος µατιών που κυµαίνεται από 32 έως 

54 χιλιοστά, µε ελάχιστο ποσοστό ειδών-στόχων 90%. 

 

Άρθρο 1 

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1288/2009 τροποποιείται ως εξής: 

1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής: 

α) Στην παράγραφο 1 οι λέξεις «30 Ιουνίου 2011» αντικαθίσταται από τις 
λέξεις «31η ∆εκεµβρίου 2012». 

β) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής: 

(i) το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής: 

– στο σηµείο i), οι λέξεις «στο σηµείο 6.8 δεύτερη 
παράγραφος» διαγράφονται· 

– στο σηµείο ii), οι λέξεις «από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως 
30 Ιουνίου 2011» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από την 
1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2012»· 

– στο σηµείο iv) η ηµεροµηνία «30 Ιουνίου 2011» 
αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31η ∆εκεµβρίου 
2012»· 

                                                 
1 ΕΕ L 125, 27.4.1998, σ. 1. 
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– στο σηµείο v), το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

 «Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή προκαταρκτική έκθεση σχετικά µε τη συνολική 
ποσότητα αλιευµάτων και απορρίψεων των σκαφών που 
υπάγονται στο πρόγραµµα παρατηρητών το αργότερο έως 
τις 30 Ιουνίου του έτους υλοποίηση του προγράµµατος. Η 
τελική έκθεση για το υπόψη ηµερολογιακό έτος 
διαβιβάζεται το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου του 
έτους που έπεται του εν λόγω ηµερολογιακού έτους.»· 

– προστίθεται το ακόλουθο σηµείο vi):  

«(vi) το σηµείο 6.8 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.»· 

(ii) στο στοιχείο ε) οι λέξεις «τόσο του 2010 όσο και του 2011» 
διαγράφονται· 

(iii) στο στοιχείο η) το έτος «2010» διαγράφεται. 

2. Στο άρθρο 2, οι λέξεις «30 Ιουνίου 2011» αντικαθίσταται από τις λέξεις «31η 
∆εκεµβρίου 2012». 

 

Άρθρο 1α 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και εφαρµόζεται 
άµεσα σε όλα τα κράτη µέλη. 

Έγινε στις …  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

Or. en 


