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17.10.2013 A7-0282/624 

Τροπολογία  624 

Guido Milana 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 33 β 

 Οριστική παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων 

 1. Το ΕΤΘΑ µπορεί να συµβάλει στη 
χρηµατοδότηση µέτρων που 
προορίζονται για την οριστική παύση 
αλιευτικών δραστηριοτήτων µόνο µέσω 
της διάλυσης αλιευτικών σκαφών, υπό 
την προϋπόθεση ότι το καθεστώς 
παροπλισµού: 

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

 (β) αφορά σκάφη που περιλαµβάνονται σε 
τµήµα όπου η αλιευτική ικανότητα δεν 
χαρακτηρίζεται από ισορροπία σε σχέση 
µε τις αλιευτικές δυνατότητες που 
παρέχονται στο εν λόγω τµήµα για  την 
περίοδο του µακροπρόθεσµου σχεδίου 
διαχείρισης· και 

 (γ) αφορά σκάφη τα οποία έχουν 
ενεργητικά ως στόχο είδη ιχθύων που 
έχουν αξιολογηθεί από την ΕΤΟΕΑ 

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

 (α) ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της 
Ένωσης τα οποία είναι νηολογηµένα ως 
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ενεργά και έχουν ασκήσει αλιευτικές 
δραστηριότητες στη θάλασσα επί 
τουλάχιστον 120 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 120 ηµέρες κατ’ 
έτος στη διάρκεια των δύο 
ηµερολογιακών ετών που προηγούνται 
της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης. 

 3. Ο ενδιαφέροµενος αλιέας, ιδιοκτήτης ή 
επιχείρηση παύει πραγµατικά κάθε 
αλιευτική δραστηριότητα. Η απόδειξη 
της πραγµατικής παύσης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων παρέχεται στην αρµόδια 
εθνική αρχή από τους δικαιούχους 
τέτοιας βοήθειας. Η αντιστάθµιση 
επιστρέφεται pro rata temporis όταν ο 
αλιέας ή µια επιχείρηση επιστρέφουν 
στην αλιευτική δραστηριότητα µέσα σε 
περίοδο µικρότερη των δύο ετών από την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 

 4. ∆ηµόσια ενίσχυση δυνάµει του 
παρόντος άρθρου µπορεί να χορηγείται 
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2016. 

 5. Η στήριξη σύµφωνα µε το παρόν 
άρθρο καταβάλλεται µόνον αφού 
αφαιρεθεί οριστικά από το µητρώο του 
ενωσιακού αλιευτικού στόλου η 
αντίστοιχη ικανότητα και αφαιρεθούν 
επίσης οριστικά οι αλιευτικές άδειες και 
εγκρίσεις. Ο δικαιούχος αυτής της 
ενίσχυσης δεν µπορεί να νηολογήσει νέο 
αλιευτικό σκάφος εντός πέντε ετών από 
την παραλαβή της ενίσχυσης. Η µείωση 
της ικανότητας έχει ως αποτέλεσµα τη 
µόνιµη ισοδύναµη µείωση του ανώτατου 
ορίου ικανότητας του τµήµατος στόλου. 

 6. Τα παραδοσιακά και ξύλινα σκάφη δεν 
είναι επιλέξιµα για στήριξη βάσει του 
παρόντος άρθρου. 



 

AM\1007167EL.doc  PE519.328v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Or. en 



 

AM\1007167EL.doc  PE519.328v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

 

17.10.2013 A7-0282/625 

Τροπολογία  625 

Guido Milana 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειµένου να τονωθεί η συµµετοχή 
αλιέων στην προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστηµάτων, περιλαµβανοµένων των 

υπηρεσιών που παρέχουν στο πλαίσιο των 

βιώσιµων αλιευτικών δραστηριοτήτων, το 

ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει τις ακόλουθες 

δράσεις: 

1. Προκειµένου να τονωθεί η προστασία 

και αποκατάσταση της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων, 

περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών που 

παρέχουν στο πλαίσιο των βιώσιµων 

αλιευτικών δραστηριοτήτων, και, όπου 
αρµόζει, η συµµετοχή των αλιέων, το 
ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει τις ακόλουθες 

δράσεις, οι οποίες έχουν άµεσο αντίκτυπο 
στις δραστηριότητες του αλιευτικού 
τοµέα: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/626 

Τροπολογία  626 

Guido Milana 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) τη συλλογή απορριµµάτων από τη 

θάλασσα, όπως η αφαίρεση απολεσθέντων 

αλιευτικών εργαλείων και των θαλάσσιων 

απορριµµάτων· 

(α) τη συλλογή, από τους αλιείς, 
απορριµµάτων από τη θάλασσα, όπως η 

αφαίρεση απολεσθέντων αλιευτικών 

εργαλείων και των θαλάσσιων 

απορριµµάτων· 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/627 

Τροπολογία  627 

Guido Milana 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) την κατασκευή ή την τοποθέτηση 
στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για 
την προστασία και τη βελτίωση της 

υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας· 

(β) την κατασκευή, την τοποθέτηση ή τον 
εκσυγχρονισµό στατικών ή κινητών 

εγκαταστάσεων που 
αποσυναρµολογούνται εύκολα, οι οποίες 
αποσκοπούν στην προστασία και τη 
βελτίωση της υδρόβιας πανίδας και 

χλωρίδας, και επιστηµονικές µελέτες και 
αξιολογήσεις τέτοιων εγκαταστάσεων· 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/628 

Τροπολογία  628 

Guido Milana 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) τη συµβολή στην καλύτερη διαχείριση 

ή διατήρηση των πόρων· 

(γ) τη συµβολή στην καλύτερη διαχείριση 

ή διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών 
πόρων· 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/629 

Τροπολογία  629 

Guido Milana 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) τη διαχείριση, την αποκατάσταση και 
την παρακολούθηση των περιοχών 
NATURA 2000, σύµφωνα µε την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας και την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
30ής Νοεµβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, 
σύµφωνα µε πλαίσια δράσης κατά 
προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί 
σύµφωνα µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου· 

(δ) τον εντοπισµό, την επιλογή, τη 
διαχείριση, την αποκατάσταση και την 
παρακολούθηση: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/630 

Τροπολογία  630 

Guido Milana 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 δ – περίπτωση i (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (i) των περιοχών NATURA 2000, 
σύµφωνα µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου και την οδηγία 2009/147/ΕΚ 
ή σύµφωνα µε πλαίσια δράσης κατά 
προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί 
δυνάµει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, όπου οι δράσεις έχουν σχέση 
µε αλιευτικές δραστηριότητες, 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/631 

Τροπολογία  631 

Guido Milana 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 δ – περίπτωση ii (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ii) των θαλάσσιων προστατευόµενων 
περιοχών ενόψει της εφαρµογής των 
µέτρων προστασίας του χώρου που 
σχετίζονται µε τις αλιευτικές 
δραστηριότητες και που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2008/56/ΕΚ· 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/632 

Τροπολογία  632 

Guido Milana 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) διαχείριση, αποκατάσταση και 
παρακολούθηση των θαλάσσιων 
προστατευόµενων περιοχών ενόψει της 
εφαρµογής των µέτρων προστασίας του 
χώρου που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου· 

(ε) τη συµµετοχή σε άλλες δράσεις που 
αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών 
οικοσυστήµατος, σε συνδυασµό µε τη 
δράση της Ένωσης στον τοµέα της 
θαλάσσιας περιβαλλοντικής πολιτικής και 
σύµφωνα µε µια προσέγγιση περί 
διαχείρισης της αλιείας βασισµένη στο 
οικοσύστηµα, όπως η αποκατάσταση 
συγκεκριµένων θαλάσσιων και 
παράκτιων οικοτόπων για την στήριξη 
βιώσιµων αλιευτικών αποθεµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένης της προετοιµασίας 
των εν λόγω δράσεων και της 
επιστηµονικής τους αξιολόγησης· 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/633 

Τροπολογία  633 

Guido Milana 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (εα) την περιβαλλοντική συνείδηση µε 
συµµετοχή των αλιέων όσον αφορά την 
προστασία και την αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας. 

Or. en 

 

 


