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17.10.2013 A7-0282/571 

Τροπολογία  571 

Nils Torvalds 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου 

(ΕΚ) αριθ. 1198/2006, (ΕΚ) αριθ. 861/2006 και αριθ. XXX/2011 του Συµβουλίου για την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τον προσδιορισµό της χρονικής 

περιόδου που αναφέρεται στις 

παραγράφους 1 και 2, η οποία πρέπει να 

είναι ανάλογη µε τη σοβαρότητα ή την 

επανάληψη της παράβασης ή της µη 
συµµόρφωσης· 

α) τον προσδιορισµό της χρονικής 

περιόδου που αναφέρεται στις 

παραγράφους 1 και 2, η οποία πρέπει να 

είναι ανάλογη µε τη σοβαρότητα ή την 

επανάληψη της εν λόγω παράβασης ή µη 
συµµόρφωσης, λαµβάνοντας υπόψη 
κριτήρια όπως η προκληθείσα ζηµία, η 
αξία της, η έκταση της παράβασης, ή της 
µη συµµόρφωσης και η επανάληψή της, 
τα οποία πρέπει να καλύπτουν 
τουλάχιστον ένα έτος· 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/572 

Τροπολογία  572 

Nils Torvalds 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου 

(ΕΚ) αριθ. 1198/2006, (ΕΚ) αριθ. 861/2006 και αριθ. XXX/2011 του Συµβουλίου για την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 – στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ββ) αντικατάσταση ή εκσυγχρονισµός 
κύριων ή βοηθητικών κινητήρων· 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/573 

Τροπολογία  573 

Nils Torvalds 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου 

(ΕΚ) αριθ. 1198/2006, (ΕΚ) αριθ. 861/2006 και αριθ. XXX/2011 του Συµβουλίου για την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 33 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 33β 

 Οριστική παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων 

 1. Το ΕΤΘΑ µπορεί να συνεισφέρει στη 
χρηµατοδότηση µέτρων για την οριστική 
παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων µόνο 
µέσω διάλυσης αλιευτικών σκαφών, 
εφόσον: 

 α) περιλαµβάνεται στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα όπως ορίζεται στο άρθρο 20· 
και 

 β) η οριστική παύση προβλέπεται ως 
εργαλείο του σχεδίου δράσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 του 
[µεταρρύθµιση του κανονισµού για την 
κοινή αλιευτική πολιτική] το οποίο 
δείχνει ότι το τµήµα στόλου δεν 
εξισορροπείται πραγµατικά από τις 
αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται 
για το εν λόγω τµήµα . 

 2. Η στήριξη σύµφωνα µε την παράγραφο 
1 χορηγείται σε: 

 α) ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της 
Ένωσης τα οποία είναι νηολογηµένα ως 
ενεργά και έχουν ασκήσει αλιευτικές 
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δραστηριότητες στη θάλασσα επί 
τουλάχιστον 60 ηµέρες κατ’ έτος στη 
διάρκεια των δύο ηµερολογιακών ετών 
που προηγούνται της ηµεροµηνίας 
υποβολής της αίτησης· ή 

 β) αλιείς που έχουν εργαστεί στη θάλασσα 
επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης το 
οποίο αφορά η οριστική παύση για 
τουλάχιστον 60 ηµέρες κατ’ έτος στη 
διάρκεια των δύο ηµερολογιακών ετών 
που προηγούνται της ηµεροµηνίας 
υποβολής της αίτησης. 

 3. Ο αλιέας που λαµβάνει τη στήριξη 
παύει πραγµατικά κάθε αλιευτική 
δραστηριότητα. Η απόδειξη της 
πραγµατικής παύσης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων παρέχεται στην αρµόδια 
εθνική αρχή από τους δικαιούχους 
τέτοιας στήριξης. Η αντιστάθµιση 
επιστρέφεται pro rata temporis όταν ο 
αλιέας επιστρέφει στην αλιευτική 
δραστηριότητα µέσα σε περίοδο 
µικρότερη του ενός έτους από την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 

 4. ∆ηµόσια ενίσχυση δυνάµει του 
παρόντος άρθρου µπορεί να χορηγείται 
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2017. 

 5. Η στήριξη σύµφωνα µε το παρόν άρθρο 
καταβάλλεται µόνον αφού αφαιρεθεί 
οριστικά από το µητρώο του ενωσιακού 
αλιευτικού στόλου η αντίστοιχη ικανότητα 
και αποσυρθούν επίσης οριστικά οι 
αλιευτικές άδειες και εγκρίσεις. Ο 
δικαιούχος της στήριξης δεν δύναται να 
νηολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός 
διαστήµατος πέντε ετών από τη λήψη της 
στήριξης. 

 Η µείωση της ικανότητας έχει ως 
αποτέλεσµα τη µόνιµη ισοδύναµη µείωση 
του ανώτατου ορίου ικανότητας του 
τµήµατος στόλου. 

 6. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά του 
ΕΤΘΑ για τα προαναφερόµενα µέτρα δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το υψηλότερο των 
εξής δύο κατώτατων ορίων: 3 
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εκατοµµύριο ευρώ ή 10% της ενωσιακής 
χρηµατοδοτικής συνδροµής που 
παρέχεται από το κράτος µέλος για τις 
προτεραιότητες 1 και 2 της Ένωσης. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/574 

Τροπολογία  574 

Nils Torvalds 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου 

(ΕΚ) αριθ. 1198/2006, (ΕΚ) αριθ. 861/2006 και αριθ. XXX/2011 του Συµβουλίου για την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 37 Άρθρο 37 

Καινοτοµία που συνδέεται µε τη 

διατήρηση των έµβιων υδάτινων πόρων 

Καινοτοµία που συνδέεται µε τη 

διατήρηση των έµβιων υδάτινων πόρων 

1. Προκειµένου να συµβάλλει στην 

εξάλειψη των απορρίψεων και των 

παρεµπιπτόντων αλιευµάτων και να 

διευκολύνει τη µετάβαση στην αξιοποίηση 

των έµβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων 

η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους 

πληθυσµούς των αλιευόµενων ειδών πάνω 

από τα επίπεδα εκείνα που µπορούν να 

εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ, το ΕΤΘΑ µπορεί 

να στηρίζει έργα που στοχεύουν στην 

ανάπτυξη ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών 

και οργανωτικών γνώσεων που µειώνουν 

τις επιπτώσεις των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων στο περιβάλλον ή 
επιτυγχάνουν µια πιο βιώσιµη χρήση των 
θαλάσσιων βιολογικών προϊόντων. 

1. Προκειµένου να συµβάλλει στην 

εξάλειψη των απορρίψεων και των 

παρεµπιπτόντων αλιευµάτων και να 

διευκολύνει τη µετάβαση στην αξιοποίηση 

των έµβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων 

η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους 

πληθυσµούς των αλιευόµενων ειδών πάνω 

από τα επίπεδα εκείνα που µπορούν να 

εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ και να µειώσουν 
τις επιπτώσεις της αλιείας στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και τις επιπτώσεις της 
προστασίας ορισµένων αρπακτικών , το 
ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει συστήµατα και 
έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη στη 
βελτίωση ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών 
και οργανωτικών γνώσεων που µειώνουν 

τις επιπτώσεις των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, 
συµπεριλαµβανοµένων βελτιωµένων 
αλιευτικών τεχνικών και βελτιωµένης 
επιλεκτικότητας των αλιευτικών φορέων 
ή επιτυγχάνουν µια πιο βιώσιµη χρήση των 

θαλάσσιων βιολογικών προϊόντων και 
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συνύπαρξη µε τα προστατευόµενα 
αρπακτικά, βασισµένη σε µια 
οικοσυστηµική  προσέγγισης στη 
διαχείριση της αλιείας. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/575 

Τροπολογία  575 

Nils Torvalds 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου 

(ΕΚ) αριθ. 1198/2006, (ΕΚ) αριθ. 861/2006 και αριθ. XXX/2011 του Συµβουλίου για την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 εβ) συστήµατα για την αποζηµίωση των 
ζηµιών που προκαλούνται στα αλιεύµατα 
από τα θηλαστικά και τα πτηνά που 
προστατεύονται από την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας ή από την 
οδηγία του Συµβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2009/147/ΕΚ 
της 30ής Νοεµβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών· 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/576 

Τροπολογία  576 

Nils Torvalds 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου 

(ΕΚ) αριθ. 1198/2006, (ΕΚ) αριθ. 861/2006 και αριθ. XXX/2011 του Συµβουλίου για την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 99 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 99 Άρθρο 99 

∆ιαχειριστική αρχή ∆ιαχειριστική αρχή 

1. Εκτός από τους γενικούς κανόνες που 

προβλέπονται στο άρθρο 114 του 

[κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον 

καθορισµό των κοινών διατάξεων] η 

διαχειριστική αρχή: 

1. Εκτός από τους γενικούς κανόνες που 

προβλέπονται στο άρθρο 114 του 

[κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] για τον 

καθορισµό των κοινών διατάξεων] η 

διαχειριστική αρχή: 

α) διαβιβάζει στην Επιτροπή, σε 

εξαµηνιαία βάση, τα σχετικά δεδοµένα 

σχετικά µε τις πράξεις που επελέγησαν για 

χρηµατοδότηση, συµπεριλαµβανοµένων 

των κύριων χαρακτηριστικών του 

δικαιούχου, καθώς και του έργου. Η 

Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, 

θεσπίζει κανόνες για την παρουσίαση των 

εν λόγω στοιχείων σύµφωνα µε τη 

συµβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 

στο άρθρο 128 παράγραφος 2. 

α) διαβιβάζει στην Επιτροπή, σε 

εξαµηνιαία βάση, τα σχετικά δεδοµένα 

σχετικά µε τις πράξεις που επελέγησαν για 

χρηµατοδότηση, συµπεριλαµβανοµένων 

των κύριων χαρακτηριστικών του 

δικαιούχου, καθώς και του έργου. Η 

Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, 

θεσπίζει κανόνες για την παρουσίαση των 

εν λόγω στοιχείων σύµφωνα µε τη 

συµβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 

στο άρθρο 128 παράγραφος 2. 

β) εξασφαλίζει δηµοσιότητα στο 

πρόγραµµα, ενηµερώνοντας τους 

δυνητικούς δικαιούχους, τις 

επαγγελµατικές οργανώσεις, τους 

οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, 

τους φορείς που ασχολούνται µε την 

προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών 

β) εξασφαλίζει δηµοσιότητα στο 

πρόγραµµα, ενηµερώνοντας τους 

δυνητικούς δικαιούχους, τις 

επαγγελµατικές οργανώσεις, τους 

οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, 

τους φορείς που ασχολούνται µε την 

προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών 
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και γυναικών, και τις εµπλεκόµενες µη 

κυβερνητικές οργανώσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων των 

περιβαλλοντικών οργανώσεων, για τις 

δυνατότητες που παρέχει το πρόγραµµα 

και τους κανόνες πρόσβασης στη 

χρηµατοδότηση του προγράµµατος· 

και γυναικών, και τις εµπλεκόµενες µη 

κυβερνητικές οργανώσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων των 

περιβαλλοντικών οργανώσεων, για τις 

δυνατότητες που παρέχει το πρόγραµµα 

και τους κανόνες πρόσβασης στη 

χρηµατοδότηση του προγράµµατος και την 
υποχρέωση συµµόρφωσης µε τους 
κανόνες της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής·· 

γ) εξασφαλίζει δηµοσιότητα στο 

πρόγραµµα ενηµερώνοντας τους 

δικαιούχους για τη συνεισφορά της 

Ένωσης και το ευρύ κοινό για το ρόλο που 
διαδραµατίζει η Ένωση στο πρόγραµµα. 

γ) εξασφαλίζει δηµοσιότητα στο 

πρόγραµµα ενηµερώνοντας τους 

δικαιούχους για τη συνεισφορά της 

Ένωσης και την υποχρέωση 
συµµόρφωσης µε τους κανόνες της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·  

 δ) εξασφαλίζει δηµοσιότητα στο 
πρόγραµµα για το ευρύ κοινό σχετικά µε 
το ρόλο που διαδραµατίζει η Ένωση στο 
πρόγραµµα, καθώς και για τα κράτη µέλη 
χάριν διασφάλισης της συµµόρφωσης µε 
τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής. 

Or. en 

 

 


