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PR_COD_1amCom 

 

 

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 την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 

χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 

σημαίνονται ως εξής: [...]. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της υγείας των 

ζώων λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης 

(COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2013)0417), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και τα άρθρα 43, παράγραφος 2 και 168, 

παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 

οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0175/2013), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 349 και το άρθρο 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης 

νομικής βάσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

18ης Σεπτεμβρίου 20131, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Α7-0425/2013), 

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω• 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο•  

3. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 

Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1 Δεν δημοσιεύτηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το 

άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 

168 παράγραφος 4 στοιχείο β) και το 

άρθρο 349, 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ3, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το 

καθεστώς της Μαγιότ έναντι της Ένωσης 

με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Συνεπώς, από τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία η Μαγιότ θα παύσει να 

αποτελεί υπερπόντιο έδαφος και θα 

καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή με 

την έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 

355 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Το δίκαιο 

της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη Μαγιότ 

από την 1η Ιανουαρίου 2014. Είναι 

σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένα ειδικά 

μέτρα που δικαιολογούνται από την 

ιδιαίτερη κατάσταση της Μαγιότ σε 

ορισμένους τομείς.  

(1) Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ3, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το 

καθεστώς της Μαγιότ έναντι της Ένωσης 

με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Συνεπώς, από τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία η Μαγιότ θα παύσει να 

αποτελεί υπερπόντιο έδαφος και θα 

καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή με 

την έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 

355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ). Συνεπεία αυτής της μεταβολής 

του νομικού καθεστώτος της Μαγιότ, το 

δίκαιο της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη 

Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Είναι 

σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένα ειδικά 

μέτρα που δικαιολογούνται από την 

ιδιαίτερη διαρθρωτική, κοινωνική και 

οικονομική κατάσταση της Μαγιότ, η 

οποία επιδεινώνεται από τη γεωγραφική 

απομάκρυνση, τον νησιωτικό χαρακτήρα, 

τη μικρή έκταση, τη δύσκολη μορφολογία 

και το δυσμενές κλίμα. 

_____________ _____________ 

3 ΕΕ L 201, 31.7.2012,p.131 
3 ΕΕ L 204, 31.7.2012, p.131 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 

1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών 

πόρων μέσω τεχνικών μέτρων για την 

προστασία των νεαρών θαλάσσιων 

οργανισμών4, τα ύδατα γύρω από τη 

Μαγιότ θα πρέπει να περιληφθούν στο 

πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού 

και η χρήση των κυκλικών διχτυών (γρι-

γρι) για την αλίευση τόνου και παρόμοιων 

του τόνου κοπαδιών ιχθύων εντός της 

περιοχής των 24 μιλίων από τις βασικές 

ακτογραμμές της νήσου θα πρέπει να 

απαγορεύεται για να διαφυλαχθούν τα 

σμήνη των μεγάλων μεταναστευτικών 

ιχθύων στη γειτονική περιοχή της νήσου 

Μαγιότ. 

(3) Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 

1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών 

πόρων μέσω τεχνικών μέτρων για την 

προστασία των νεαρών θαλάσσιων 

οργανισμών4, τα ύδατα γύρω από τη 

Μαγιότ θα πρέπει να περιληφθούν στο 

πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού 

και η χρήση των κυκλικών διχτυών (γρι-

γρι) για την αλίευση τόνου και παρόμοιων 

του τόνου κοπαδιών ιχθύων εντός της 

περιοχής των 24 ναυτικών μιλίων από τις 

βασικές ακτογραμμές της νήσου θα πρέπει 

να απαγορεύεται για να διαφυλαχθούν τα 

σμήνη των μεγάλων μεταναστευτικών 

ιχθύων στη γειτονική περιοχή της νήσου 

Μαγιότ. 

__________________ __________________ 

4 ΕΕ L 125 της 27.04.1998, σ. 1. 4 ΕΕ L 125 της 27.04.1998, σ. 1. 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Πρώτον, ένα σημαντικό μέρος του 

στόλου υπό τη σημαία της Γαλλίας που 

λειτουργεί από το γαλλικό διαμέρισμα της 

Μαγιότ αποτελείται από σκάφη κάτω των 

9 μέτρων τα οποία είναι διασκορπισμένα 

σε όλη τη νήσο, δεν έχουν καμία ειδικούς 

τόπους πρόσδεσης και δεν έχουν ακόμη 

(6) Πρώτον, ένα σημαντικό μέρος του 

στόλου υπό τη σημαία της Γαλλίας που 

λειτουργεί από το γαλλικό διαμέρισμα της 

Μαγιότ αποτελείται από σκάφη κάτω των 

10 μέτρων τα οποία είναι διασκορπισμένα 

σε όλη τη νήσο, δεν έχουν καμία ειδικούς 

τόπους πρόσδεσης και δεν έχουν ακόμη 
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ταυτοποιηθεί, μετρηθεί και εξοπλιστεί με 

ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 

προκειμένου να συμπεριληφθούν στο 

μητρώο των αλιευτικών σκαφών της 

Ένωσης· κατόπιν τούτου, η Γαλλία δεν θα 

είναι σε θέση να ολοκληρώσει το μητρώο 

αυτό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η 

Γαλλία θα πρέπει, ωστόσο, να καταρτίσει 

προσωρινό αλιευτικό μητρώο για την 

εξασφάλιση ελάχιστης ταυτοποίησης των 

σκαφών για το τμήμα αυτό του στόλου, 

προκειμένου να αποφευχθεί ο 

πολλαπλασιασμός των άτυπων αλιευτικών 

σκαφών. 

ταυτοποιηθεί, μετρηθεί και εξοπλιστεί με 

ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 

προκειμένου να συμπεριληφθούν στο 

μητρώο των αλιευτικών σκαφών της 

Ένωσης· κατόπιν τούτου, η Γαλλία δεν θα 

είναι σε θέση να ολοκληρώσει το μητρώο 

αυτό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η 

Γαλλία θα πρέπει, ωστόσο, να καταρτίσει 

προσωρινό αλιευτικό μητρώο για την 

εξασφάλιση ελάχιστης ταυτοποίησης των 

σκαφών για το τμήμα αυτό του στόλου, 

προκειμένου να αποφευχθεί ο 

πολλαπλασιασμός των άτυπων αλιευτικών 

σκαφών. 

 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Δεύτερον, είναι αναγκαίο για την 

προστασία της ευαίσθητης βιολογικής 

κατάστασης των υδάτων γύρω από τη 

Μαγιότ και τη διατήρηση της τοπικής 

οικονομίας της εν λόγω νήσου, αφού 

ληφθεί υπόψη η διαρθρωτική, η κοινωνική 

και η οικονομική κατάστασή της, να 

περιοριστούν ορισμένες αλιευτικές 

δραστηριότητες στα ύδατα αυτά μόνο σε 

σκάφη που είναι νηολογημένα σε λιμάνια 

της εν λόγω νήσου. 

(7) Δεύτερον, είναι αναγκαίο για την 

προστασία της ευαίσθητης οικολογικής 

και βιολογικής κατάστασης των υδάτων 

γύρω από τη Μαγιότ και τη διατήρηση της 

τοπικής οικονομίας της εν λόγω νήσου, 

αφού ληφθεί υπόψη η διαρθρωτική, η 

κοινωνική και η οικονομική κατάστασή 

της, να περιοριστούν ορισμένες αλιευτικές 

δραστηριότητες στα ύδατα αυτά μόνο σε 

σκάφη που είναι νηολογημένα σε λιμάνια 

της εν λόγω νήσου. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

639/2004 του Συμβουλίου, της 30ής 

(8) Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

639/2004 του Συμβουλίου, της 30ής 
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Μαρτίου 2004, για τη διαχείριση 

αλιευτικών στόλων που είναι 

νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες 

περιοχές της Κοινότητας7, ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της Μαγιότ είναι ότι δεν 

έχει τεθεί κανένας στόχος για τον στόλο 

της βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2371/2002 που αναφέρεται στο πολυετές 

πρόγραμμα προσανατολισμού 1997-2002. 

Από την άποψη της διατήρησης των 

αλιευτικών πόρων, είναι σκόπιμο το 

πάγωμα της αλιευτικής ικανότητας των 

στόλων στα σημερινά επίπεδα, ιδίως για το 

τμήμα των μεγάλων σκαφών με μεγάλη 

αλιευτική ικανότητα. Ωστόσο, για τα 

μικρότερα σκάφη, λόγω του γεγονότος ότι 

η Γαλλία υπέβαλε στην Επιτροπή 

διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού 

Ωκεανού (IOTC) ένα αναπτυξιακό σχέδιο 

σχετικά με την αναμενόμενη εξέλιξη του 

στόλου με έδρα τη Μαγιότ για το οποίο 

δεν έφερε αντιρρήσεις κανένα 

συμβαλλόμενο μέρος της IOTC, 

περιλαμβανομένης και της Ένωσης, είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν οι στόχοι του 

εν λόγω σχεδίου ως επίπεδα αναφοράς για 

την αλιευτική ικανότητα του στόλου που 

είναι νηολογημένος στα λιμάνια της 

Μαγιότ και να επιτραπεί στη Γαλλία να 

αυξήσει το στόλο της μέχρι την επίτευξη 

των στόχων του αναπτυξιακού σχεδίου 

της. 

Μαρτίου 2004, για τη διαχείριση 

αλιευτικών στόλων που είναι 

νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες 

περιοχές της Κοινότητας7, ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της Μαγιότ είναι ότι δεν 

έχει τεθεί κανένας στόχος για τον στόλο 

της βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2371/2002 που αναφέρεται στο πολυετές 

πρόγραμμα προσανατολισμού 1997-2002. 

Από την άποψη της διατήρησης των 

αλιευτικών πόρων, είναι σκόπιμο το 

πάγωμα της αλιευτικής ικανότητας των 

στόλων στα σημερινά επίπεδα, ιδίως για το 

τμήμα των μεγάλων σκαφών με μεγάλη 

αλιευτική ικανότητα. Ωστόσο, για τα 

μικρότερα σκάφη, λόγω του γεγονότος ότι 

η Γαλλία υπέβαλε στην Επιτροπή 

διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού 

Ωκεανού (IOTC) ένα αναπτυξιακό σχέδιο 

σχετικά με την αναμενόμενη εξέλιξη του 

στόλου με έδρα τη Μαγιότ για το οποίο 

δεν έφερε αντιρρήσεις κανένα 

συμβαλλόμενο μέρος της IOTC, 

περιλαμβανομένης και της Ένωσης, είναι 

σκόπιμο, λόγω των ιδιαίτερων 

κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών 

που επικρατούν σήμερα στη Μαγιότ, να 

χρησιμοποιηθούν οι στόχοι του εν λόγω 

σχεδίου ως επίπεδα αναφοράς για την 

αλιευτική ικανότητα του στόλου που είναι 

νηολογημένος στα λιμάνια της Μαγιότ και 

να επιτραπεί στη Γαλλία να αυξήσει το 

στόλο της μέχρι την επίτευξη των στόχων 

του αναπτυξιακού σχεδίου της. 

______________ ______________ 

7 ΕΕ L 102, 7.4. 2004, σ. 9. 7 ΕΕ L 102, 7.4. 2004, σ. 9. 

 

 

 

Τροπολογία 7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) 

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. 1342/20069 

και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) 

αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και 

(ΕΚ) αριθ. 1966/2006, είναι εμφανές ότι η 

Γαλλία δεν θα είναι σε θέση να 

συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις 

ελέγχου της Ένωσης για το τμήμα 

«Mαγιότ. πελαγικά και βενθοπελαγικά 

είδη. Μήκος 9 m» του στόλου της Μαγιότ 

από την ημερομηνία κατά την οποία η 

Μαγιότ θα καταστεί εξόχως απόκεντρη 

περιοχή. Τα σκάφη του εν λόγω τμήματος 

του στόλου, που είναι διασκορπισμένα σε 

όλο το νησί, δεν έχουν συγκεκριμένο τόπο 

πρόσδεσης και χρειάζεται ακόμη να 

προσδιοριστούν.  Επιπλέον, είναι 

απαραίτητο να εκπαιδευτούν οι αλιείς και 

οι ελεγκτές, καθώς και να καταρτιστεί η 

κατάλληλη διοικητική και υλική υποδομή. 

Είναι, επομένως, αναγκαίο να προβλεφθεί 

προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένους 

κανόνες σχετικά με τον έλεγχο των 

αλιευτικών σκαφών και των 

χαρακτηριστικών τους, τις δραστηριότητές 

τους στη θάλασσα, των εργαλείων τους και 

των αλιευμάτων τους σε όλα τα στάδια από 

το σκάφος στην αγορά για αυτό το τμήμα 

του στόλου. Ωστόσο, για να επιτευχθούν 

τουλάχιστον ορισμένοι από τους 

σημαντικότερους στόχους του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η Γαλλία θα πρέπει 

να θεσπίσει ένα εθνικό σύστημα ελέγχου 

το οποίο να της επιτρέπει να ελέγχει και 

παρακολουθεί τις δραστηριότητες του εν 

(10) Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) 

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. 1342/20069 

και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) 

αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και 

(ΕΚ) αριθ. 1966/20069, είναι εμφανές ότι η 

Γαλλία δεν θα είναι σε θέση να 

συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις 

ελέγχου της Ένωσης για το τμήμα 

«Mαγιότ.  πελαγικά και βενθοπελαγικά 

είδη. Μήκος < 10 m» του στόλου της 

Μαγιότ από την ημερομηνία κατά την 

οποία η Μαγιότ θα καταστεί εξόχως 

απόκεντρη περιοχή.  Τα σκάφη του εν 

λόγω τμήματος του στόλου, που είναι 

διασκορπισμένα σε όλο το νησί, δεν έχουν 

συγκεκριμένο τόπο πρόσδεσης και 

χρειάζεται ακόμη να προσδιοριστούν.  

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 

εκπαιδευτούν οι αλιείς και οι ελεγκτές, 

καθώς και να καταρτιστεί η κατάλληλη 

διοικητική και υλική υποδομή. Είναι, 

επομένως, αναγκαίο να προβλεφθεί 

προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένους 

κανόνες σχετικά με τον έλεγχο των 

αλιευτικών σκαφών και των 

χαρακτηριστικών τους, τις δραστηριότητές 

τους στη θάλασσα, των εργαλείων τους και 

των αλιευμάτων τους σε όλα τα στάδια από 

το σκάφος στην αγορά για αυτό το τμήμα 

του στόλου. Ωστόσο, για να επιτευχθούν 

τουλάχιστον ορισμένοι από τους 

σημαντικότερους στόχους του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η Γαλλία θα πρέπει 

να θεσπίσει ένα εθνικό σύστημα ελέγχου 

το οποίο να της επιτρέπει να ελέγχει και 
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λόγω τμήματος του στόλου, καθώς και να 

συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις 

της Ένωσης σχετικά με την υποβολή 

εκθέσεων . 

παρακολουθεί τις δραστηριότητες του εν 

λόγω τμήματος του στόλου, καθώς και να 

συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις 

της Ένωσης σχετικά με την υποβολή 

εκθέσεων . 

__________________ __________________ 

9 ΕΕ L 343, 22.12.09, σ. 1. ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1. 

 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1a) Στο άρθρο 2, προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 "(3a) Ως "φυσικό θαλάσσιο πάρκο της 

Μαγιότ" νοείται το σύνολο της 

οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της Μαγιότ 

που καλύπτει έκταση 68 381 km2. Από 

εδαφικής πλευράς, το πάρκο εκτείνεται 

έως την κορυφή του αιγιαλού που 

αντιστοιχεί στο όριο της θαλάσσιας 

δημόσιας περιοχής.» 

 

 

Τροπολογία 9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 34α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Απαγορεύεται στα σκάφη να 

χρησιμοποιούν κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) 

για την αλιεία τόνου ή παρόμοιων του 

τόνου κοπαδιών ιχθύων εντός των 

περιοχών σε απόσταση 24 μιλίων από τις 

Απαγορεύεται στα σκάφη να 

χρησιμοποιούν κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) 

για την αλιεία τόνου ή παρόμοιων του 

τόνου κοπαδιών ιχθύων εντός των 

περιοχών σε απόσταση 24 ναυτικών 
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ακτές της νήσου Μαγιότ, η οποία μετράται 

από τη βασική ακτογραμμή από την οποία 

μετρούνται τα χωρικά ύδατα. 

μιλίων από τις ακτές της νήσου Μαγιότ, η 

οποία μετράται από τη βασική ακτογραμμή 

από την οποία μετρούνται τα χωρικά 

ύδατα.» 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 34α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Άρθρο 34α «Άρθρο 34α 

Περιορισμοί σχετικά με τις αλιευτικές 

δραστηριότητες στη ζώνη των 24 μιλίων 

γύρω από τη νήσο Μαγιότ 

 

Απαγορεύεται στα σκάφη να 

χρησιμοποιούν κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) 

για την αλιεία τόνου ή παρόμοιων του 

τόνου κοπαδιών ιχθύων εντός των 

περιοχών σε απόσταση 24 μιλίων από τις 

ακτές της νήσου Μαγιότ, η οποία 

μετράται από τη βασική ακτογραμμή από 

την οποία μετρούνται τα χωρικά ύδατα.» 

 

 Η αλιεία με παρασυρόμενες διατάξεις 

συγκέντρωσης ιχθύων (ΔΣΙ) και με 

μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά και 

φαλαινοκαρχαρίες (φυσικές ΔΣΙ), 

απαγορεύεται σε ολόκληρο το φυσικό 

θαλάσσιο πάρκο της Μαγιότ.  

 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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Έως τις 16 Δεκεμβρίου 2016, οι 

παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται 

για προϊόντα που προσφέρονται για 

λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή 

στη Μαγιότ». 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι 

παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται 

για προϊόντα που προσφέρονται για 

λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή 

στη Μαγιότ. 

Αιτιολόγηση 

Οι απαιτήσεις όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα και την ενημέρωση των καταναλωτών δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν με δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση των υποδομών στην Μαγιότ.  

Μια εύλογη περίοδος εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι απαραίτητη προκειμένου να 

δοθεί χρόνος για τη συμμόρφωση στη Μαγιότ. 

 

 

 

Τροπολογία 12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 

η Γαλλία απαλλάσσεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2016 από την υποχρέωση να 

συμπεριλάβει στο μητρώο των αλιευτικών 

σκαφών της Ένωσης εκείνα τα σκάφη που 

έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 9 

μέτρα και αφετηρία των δραστηριοτήτων 

τους είναι η Μαγιότ. 

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 

η Γαλλία απαλλάσσεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 από την υποχρέωση να 

συμπεριλάβει στο μητρώο των αλιευτικών 

σκαφών της Ένωσης εκείνα τα σκάφη που 

έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 10 

μέτρα και αφετηρία των δραστηριοτήτων 

τους είναι η Μαγιότ. 

Αιτιολόγηση 

Οι διαστάσεις πολλών μικρών σκαφών στη Μαγιότ είναι μεταξύ 9 και 10 μέτρων. Επομένως, 

είναι σκόπιμο να αυξηθεί το μέγεθος των μικρών σκαφών ώστε να μην αποκλείεται ένα 

ολόκληρο τμήμα του στόλου από τις διατάξεις αυτές.  Μια εύλογη περίοδος εφαρμογής της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι απαραίτητη προκειμένου να δοθεί στη Γαλλία χρόνος για να 

εκτελέσει τις εργασίες που απαιτούνται για την εγγραφή των σκαφών στα μητρώα της. 

 

 

Τροπολογία 13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 

Άρθρο 15 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Γαλλία 

διατηρεί ένα προσωρινό μητρώο 

αλιευτικών σκαφών που έχουν συνολικό 

μήκος μικρότερο από 9 μέτρα και 

αφετηρία των δραστηριοτήτων τους είναι η 

Μαγιότ. Το μητρώο αυτό περιέχει, για 

κάθε σκάφος, τουλάχιστον την επωνυμία 

του, το συνολικό του μήκος και έναν 

κωδικό αναγνώρισης. 

6. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Γαλλία 

διατηρεί ένα προσωρινό μητρώο 

αλιευτικών σκαφών που έχουν συνολικό 

μήκος μικρότερο από 10 μέτρα και 

αφετηρία των δραστηριοτήτων τους είναι η 

Μαγιότ. Το μητρώο αυτό περιέχει, για 

κάθε σκάφος, τουλάχιστον την επωνυμία 

του, το συνολικό του μήκος και έναν 

κωδικό αναγνώρισης. 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 

Άρθρο 18α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17, σε 

ύδατα έως 100 ναυτικά μίλια από τις 

βασικές ακτογραμμές της Μαγιότ, η 

Γαλλία μπορεί να περιορίσει την αλιεία σε 

αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα 

στα λιμάνια της Μαγιότ, είτε στο μητρώο 

σκαφών της Ένωσης ή στον προσωρινό 

κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 15, 

παράγραφος 6, εκτός από τα σκάφη της 

Ένωσης, τα οποία εντός της διετίας πριν 

από την 1η Ιανουαρίου 2014, αλίευαν στα 

ύδατα αυτά επί τουλάχιστον 40 ημέρες, 

εφόσον δεν υπερβαίνουν την αλιευτική 

προσπάθεια που ασκείται παραδοσιακά.» 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17, σε 

ύδατα έως 100 ναυτικά μίλια από τις 

βασικές ακτογραμμές της Μαγιότ και σε 

ολόκληρη τη ζώνη του φυσικού 

θαλάσσιου πάρκου της Μαγιότ, η Γαλλία 

μπορεί να εγκρίνει τα μέτρα προστασίας 

που θεωρούνται αναγκαία για την 

διαφύλαξη των φυσικών πόρων που 

προστατεύονται από την νομοθεσία βάσει 

της οποίας καθορίζεται πάρκο αυτό, 

καθώς και μέτρα για να περιορίσει την 

αλιεία σε αλιευτικά σκάφη που είναι 

νηολογημένα στα λιμάνια της Μαγιότ, είτε 

στο μητρώο σκαφών της Ένωσης ή στον 

προσωρινό κατάλογο που αναφέρεται στο 

άρθρο 15, παράγραφος 6, εκτός από τα 

σκάφη της Ένωσης, τα οποία εντός της 

διετίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, 

αλίευαν στα ύδατα αυτά επί τουλάχιστον 

40 ημέρες, εφόσον δεν υπερβαίνουν την 

αλιευτική προσπάθεια που ασκείται 

παραδοσιακά. 
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Τροπολογία 15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2004 

Άρθρο 1α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ωστόσο, για τα αλιευτικά σκάφη που 

έχουν συνολικό μήκος μεταξύ 8 και 12 

μέτρα και χρησιμοποιούν παραγάδια και 

για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν 

συνολικό μήκος μικρότερο από 9 μέτρα, το 

επίπεδο αναφοράς είναι η ικανότητα που 

προβλέπεται στο αναπτυξιακό σχέδιο που 

υπέβαλε η Γαλλία στην Επιτροπή 

διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού 

Ωκεανού στις 7 Ιανουαρίου 2011. 

Ωστόσο, για τα αλιευτικά σκάφη που 

έχουν συνολικό μήκος μεταξύ 8 και 12 

μέτρα και χρησιμοποιούν παραγάδια και 

για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν 

συνολικό μήκος μικρότερο από 10 μέτρα, 

το επίπεδο αναφοράς είναι η ικανότητα 

που προβλέπεται στο αναπτυξιακό σχέδιο 

που υπέβαλε η Γαλλία στην Επιτροπή 

διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού 

Ωκεανού στις 7 Ιανουαρίου 2011. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2004 

Άρθρο 1α – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, η 

Γαλλία δύναται να εισάγει νέα αλιευτική 

ικανότητα σε τμήματα του στόλου, η οποία 

ορίζεται για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν 

συνολικό μήκος μεταξύ 8 και 12 μέτρων 

και χρησιμοποιούν παραγάδια και για τα 

αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό 

μήκος μικρότερο από 9 μέτρα χωρίς να 

ανακληθεί η ισοδύναμη αλιευτική 

ικανότητα.» 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, η 

Γαλλία δύναται να εισάγει νέα αλιευτική 

ικανότητα σε τμήματα του στόλου, η οποία 

ορίζεται για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν 

συνολικό μήκος μεταξύ 8 και 12 μέτρων 

και χρησιμοποιούν παραγάδια και για τα 

αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό 

μήκος μικρότερο από 10 μέτρα χωρίς να 

ανακληθεί η ισοδύναμη αλιευτική 

ικανότητα.» 

 

 

Τροπολογία 17 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 

Άρθρο 56 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, το άρθρο 4 εφαρμόζεται στη 

Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Τα 

ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα 

προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν από την 

1η Ιανουαρίου 2019, θα πρέπει να 

διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 19 

παράγραφος 1 στοιχείο β). 

Ωστόσο, το άρθρο 4 εφαρμόζεται στη 

Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Τα 

ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα 

προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν από την 

1η Ιανουαρίου 2021, θα πρέπει να 

διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 19 

παράγραφος 1 στοιχείο β). 

Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητο να δοθεί χρόνος στη Μαγιότ για να εφαρμόσει τους υγειονομικούς κανόνες 

σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

 

Τροπολογία 18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009  

Άρθρο 2α – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφαρμογή του κοινοτικού συστήματος 

ελέγχου για ορισμένα τμήματα του στόλου 

του γαλλικού υπερπόντιου διαμερίσματος 
της Μαγιότ 

Εφαρμογή του κοινοτικού συστήματος 

ελέγχου για ορισμένα τμήματα του στόλου 

της εξόχως απόκεντρης περιοχής της 

Μαγιότ 

 

 

 

Τροπολογία 19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 

Άρθρο 2α – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, το άρθρο 

5 παράγραφος 3 και τα άρθρα 6, 8, 41, 56, 

58 έως 62, 66, 68 και 109 δεν 

εφαρμόζονται στη Γαλλία όσον αφορά τα 

αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό 

μήκος μικρότερο από 9 μέτρα και η 

αφετηρία για τις δραστηριότητες και τα 

αλιεύματά τους είναι η Μαγιότ. 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, το άρθρο 

5 παράγραφος 3 και τα άρθρα 6, 8, 41, 56, 

58 έως 62, 66, 68 και 109 δεν 

εφαρμόζονται στη Γαλλία όσον αφορά τα 

αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό 

μήκος μικρότερο από 10 μέτρα και η 

αφετηρία για τις δραστηριότητες και τα 

αλιεύματά τους είναι η Μαγιότ. 

 

 

 

 

Τροπολογία 20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 

Άρθρο 2α – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, η Γαλλία 

θα πρέπει να θεσπίσει εθνικό σύστημα 

ελέγχου που ισχύει για αλιευτικά σκάφη 

που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 

9 μέτρα και η αφετηρία για τις 

δραστηριότητές τους είναι η Μαγιότ. Το εν 

λόγω σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται 

με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

2. Έως την 1η Ιανουαρίου 2015, η Γαλλία 

θα πρέπει να θεσπίσει εθνικό σύστημα 

ελέγχου που ισχύει για αλιευτικά σκάφη 

που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 

10 μέτρα και η αφετηρία για τις 

δραστηριότητές τους είναι η Μαγιότ. Το εν 

λόγω σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται 

με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

Αιτιολόγηση 

Μια παρέκκλιση από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 είναι απαραίτητη για 

να δοθεί χρόνος στη Μαγιότ να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ελέγχου που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό. 

 

Τροπολογία 21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 

Άρθρο 2α – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 η Γαλλία 

υποβάλλει στην Επιτροπή ένα σχέδιο 

δράσης που θα καθορίζει τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η 

πλήρης εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, από την 

1η Ιανουαρίου 2017, σχετικά με αλιευτικά 

σκάφη που έχουν συνολικό μήκος 

μικρότερο από 9 μέτρα και η αφετηρία των 

δραστηριοτήτων τους είναι το γαλλικό 

διαμέρισμα της Μαγιότ. Το σχέδιο δράσης 

αποτελεί αντικείμενο διαλόγου μεταξύ της 

Γαλλίας και της Επιτροπής. Η Γαλλία 

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης. 

(3) Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 η Γαλλία 

υποβάλλει στην Επιτροπή ένα σχέδιο 

δράσης που θα καθορίζει τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η 

πλήρης εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, από την 

1η Ιανουαρίου 2018, σχετικά με αλιευτικά 

σκάφη που έχουν συνολικό μήκος 

μικρότερο από 10 μέτρα και η αφετηρία 

των δραστηριοτήτων τους είναι η εξόχως 

απόκεντρη περιοχή της Μαγιότ. Το σχέδιο 

δράσης αποτελεί αντικείμενο διαλόγου 

μεταξύ της Γαλλίας και της Επιτροπής. Η 

Γαλλία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 

για την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου 

δράσης. 

Αιτιολόγηση 

Μια παρέκκλιση από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 είναι απαραίτητη για 

να δοθεί χρόνος στη Μαγιότ να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ελέγχου που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό 

 

 

 

Τροπολογία 22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 

εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 

στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 

1η Ιανουαρίου 2014. 

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή του καθεστώτος της Μαγιότ από χώρα και υπερπόντιο έδαφος σε εξόχως απόκεντρη 

περιοχή δεν πρέπει να προκαλέσει νομικά κενά. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ιστορικό της πρότασης της Επιτροπής  

Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το καθεστώς της 

Μαγιότ έναντι της Ένωσης με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2014. Συνεπώς, από τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία, η Μαγιότ θα πάψει να αποτελεί υπερπόντιο έδαφος και θα 

καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 355 

παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.  

Η παρούσα πρόταση ακολουθεί την εξέταση των αιτημάτων που υποβλήθηκαν από τις 

γαλλικές αρχές για την τροποποίηση του νομοθετικού κεκτημένου της Ένωσης, μέσω ειδικών 

μέτρων εφαρμοστέων στη Μαγιότ σε διάφορους τομείς, όπως η αλιεία και η υγεία των ζώων. 

Η εξέταση των συνθηκών που επικρατούν στη Μαγιότ κατέστησε σαφές ότι είναι ανάγκη να 

προστατευτεί η ευαίσθητη βιολογική κατάσταση των υδάτων της. Σε ορισμένα ζητήματα, η 

Γαλλία χρειάζεται πρόσθετο χρόνο για να συμμορφωθεί με το κεκτημένο της Ένωσης όσον 

αφορά τη Μαγιότ. 

Δεδομένων των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην Μαγιότ, η Επιτροπή προτείνει 

τροποποιήσεις σε ορισμένους κανονισμούς στον τομέα της αλιείας και της υγείας των 

ζώων. 

Στον τομέα της αλιείας, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν ως στόχο: 

να συμπεριληφθούν τα ύδατα που περιβάλλουν τη Μαγιότ και να απαγορευτεί η χρήση 

κυκλικών διχτυών (γρι-γρι) στην αλίευση τόνου και παρόμοιων με τόνο κοπαδιών ιχθύων 

εντός της περιοχής των 24 μιλίων από τις βασικές ακτογραμμές της νήσου, προκειμένου να 

διατηρηθούν τα σμήνη των μεγάλων μεταναστευτικών ιχθύων στη γειτονική περιοχή της 

νήσου Μαγιότ· 

να δοθεί πρόσθετος χρόνος στη Γαλλία για να συμμορφωθεί με το κεκτημένο της Ένωσης 

όσον αφορά τη Μαγιότ, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις καταχώρισης και ελέγχου στον 

τομέα της αλιείας, στο βαθμό που τούτο αφορά ορισμένα σκάφη τα οποία είναι 

διασκορπισμένα σε όλη τη νήσο και δεν συνδέονται με συγκεκριμένο τόπο πρόσδεσης. 

Στον τομέα της υγείας των ζώων, προτείνεται να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προκειμένου να χορηγηθεί 

στη Γαλλία μεταβατική περίοδος πέντε ετών όσον αφορά τη Μαγιότ, γεγονός που θα της 

επιτρέψει να δημιουργήσει την υποδομή που είναι αναγκαία για την αναγνώριση, τον 

χειρισμό, τη μεταφορά, την επεξεργασία και τη διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων. 

Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις. 

 
 

Ο τομέας της αλιείας στη Μαγιότ  

Η αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Μαγιότ αποτελεί, από 1ης Ιανουαρίου 2010, 

θαλάσσιο φυσικό οικότοπο με δική του επιτροπή διαχείρισης. 
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Το φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Μαγιότ είναι ένα από τα ωραιότερα του είδους του σε 

ολόκληρο τον κόσμο, με λιμνοθάλασσα έκτασης 1100 τ. χλμ. (τέσσερεις φορές η έκταση της 

αναδυόμενης επιφάνειας της Μαγιότ), με 195 χλμ. υφάλων σε 210 χλμ. ακτογραμμής, με 

καταγεγραμμένα 250 κοραλλιογενή είδη, με 7,3 τετρ. χλμ. μαγγρόβιων ειδών και ισοδύναμο 

βοτανολογικό πλούτο, με 2300 θαλάσσια είδη, συμπεριλαμβανομένων 760 ειδών ψαριών, με 

περίπου 20 είδη θαλάσσιων θηλαστικών (δηλαδή με το ένα τέταρτο περίπου της παγκόσμιας 

βιοποικιλότητας), με διαρκή παρουσία 2 ειδών χελωνών (οι κεραμωτές χελώνες που 

διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο και οι πράσινες θαλάσσιες χελώνες) και πολλές περιοχές 

ωοτοκίας.  

 

Με αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) έκτασης 68000 τ. χλμ., η Μαγιότ έχει σημαντικές 

δυνατότητες ανάπτυξης του αλιευτικού κλάδου μικρής κλίμακας. Ο κλάδος της αλιείας 

μικρής κλίμακας είναι κατεξοχήν αφιερωμένος στην κάλυψη αναγκών διατροφής και στην 

προσωπική κατανάλωση και έχει ανάγκη από περαιτέρω επενδύσεις εκ μέρους της ΕΕ στο 

πλαίσιο της ΚΑΠ για την περίοδο 2014-2020 προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο στόλος των 

σκαφών μικρού και μεσαίου μεγέθους και να βελτιωθούν οι συνθήκες και οι υποδομές 

εκφόρτωσης των προϊόντων της αλιείας. 

 

Η βιομηχανικής έκτασης αλιεία τόνου στην οποία επιδίδονται τα σκάφη γρι-γρι έχει αρνητικό 

αντίκτυπο τόσο στο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Μαγιότ όσο και στον κλάδο της αλιείας 

μικρής κλίμακας. Τα γρι-γρι καταφτάνουν, αλιεύουν όλα όσα βρίσκουν στο πέρασμά τους 

χωρίς να ενδιαφέρονται για το τι θα μείνει για τους μικρούς αλιείς και αποχωρούν. Ακόμη και 

αν δεν διαθέτουμε ακριβή και εμπεριστατωμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την 

αλιευτική παραγωγή και την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων στην Μαγιότ, οι 

μαρτυρίες των αλιέων και η απλή παρατήρηση σε βάθος χρόνου του θαλάσσιου πάρκου 

παραπέμπουν στη διαπίστωση ότι η λιμνοθάλασσα υφίσταται υπερεκμετάλλευση και ότι είναι 

ανάγκη να εφαρμοστούν μέτρα προστασίας στο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Μαγιότ.  

 

Τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας αποτελούν το πρώτο, από άποψη όγκου, εξαγωγικό προϊόν 

του νησιού. Δεδομένων των εξαίρετων φυσικών συνθηκών και της έμφασης που δίδεται στην 

ποιότητα του προϊόντος, η Μαγιότ έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στο σημερινό 

πλαίσιο της απομείωσης των αλιευτικών πόρων.  Ο κλάδος βεβαίως εξακολουθεί να 

χρειάζεται περαιτέρω στήριξη για να αναπτυχθεί. 

 

Ο αλιευτικός τομέας συνεχίζει να διαθέτει περιορισμένες υποδομές εμπορικής 

εκμετάλλευσης ενώ είναι απαραίτητες περισσότερες επενδύσεις στο πλαίσιο της ΚΑΠ για την 

περίοδο 2014-2020 προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα σκάφη, οι υποδομές και τα μέσα 

μεταφοράς των αλιευτικών προϊόντων. 

 

Η άποψη του εισηγητή για την πρόταση της Επιτροπής 

 

Όσον αφορά τη νομική βάση, το άρθρο 349 ΣΛΕΕ είναι μπορεί να εφαρμοστεί στη Μαγιότ, 

δεδομένου ότι πρόκειται για εξόχως απόκεντρη περιοχή, και πρέπει να προστεθεί. 

 

Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για 

τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων για την προστασία των νεαρών 

θαλάσσιων οργανισμών, ο εισηγητής προτείνει να απαγορευτεί η χρήση γρι-γρι σε ολόκληρη 
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την έκταση του φυσικού θαλάσσιου πάρκου της Μαγιότ. Προκειμένου να προστατευθεί η 

τοπική βιώσιμη αλιεία μικρής κλίμακας, η εν λόγω απαγόρευση πρέπει να περιοριστεί στα 

σκάφη μήκους μεγαλύτερου των 12 μέτρων.  

 

Έχει σημασία να αυξηθούν οι πόροι που διατίθενται στην αλιεία μικρής κλίμακας 

προκειμένου να καταστεί αυτή πιο επικερδής και προκειμένου να διασφαλιστούν οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις ως προς την ασφάλεια.  

 

Τα μεγαλύτερα γρι-γρι στοχεύουν κυρίως την παλαμίδα (Katsuwonus pelamis) και τον 

κιτρινόπτερο τόνο (Thunnus albacares). Οι ντόπιοι αλιείς έχουν παρατηρήσει μείωση του 

μεγέθους και του ελεύθερου αριθμού ορισμένων ειδών στα ύδατα της Μαγιότ και, μολονότι 

οι εκτιμήσεις της CTOI δεν περιγράφουν τα αποθέματα αυτά ως αντικείμενο 

υπερεκμετάλλευσης στην κλίμακα του Ινδικού Ωκεανού, μπορεί εντούτοις να υποθέσει 

κανείς ότι ασκούνται πιέσεις στον αλιευτικό πόρο, ότι υπάρχει αρνητικός περιβαλλοντικός 

αντίκτυπος στο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Μαγιότ και ότι υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις 

εις βάρος της αλιείας μικρής κλίμακας.    

 

Στα τοπικά οικοσυστήματα ασκούνται διάφορες πιέσεις λόγω των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων (μόλυνση, διάβρωση, αλιεία κα.). Οι αλιείς οφείλουν συνεπώς να 

συμβάλουν στην προστασία των ευαίσθητων φυσικών πόρων. Για την προσαρμογή της 

αλιευτικής δραστηριότητας στους διαθέσιμους πόρους πρέπει τα αλιεύματα να μην 

υπερβαίνουν τις ικανότητες ανανέωσης των αποθεμάτων του οικοσυστήματος. Επιβάλλεται 

επίσης τακτική παρακολούθηση της αλιείας, των αλιευτικών προσπαθειών και των 

αλιευμάτων, καθώς και εποπτεία των κοραλλιογενών οικοσυστημάτων που βρίσκονται εντός 

των ορίων του πάρκου. Η προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας στους διαθέσιμους πόρους 

πρέπει να αποτελέσει μείζονα επιδίωξη του πάρκου. 

 

Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 

1999, ο εισηγητής επισημαίνει ότι απομένουν πολλά να γίνουν. Ο αλιευτικός κλάδος είναι 

ανεπαρκώς οργανωμένος στην Μαγιότ και για το λόγο αυτό χρειάζεται υποστήριξη και 

συνοδευτικά μέτρα. Σημαντική είναι επίσης να βελτιωθεί η διάρθρωση του δικτύου διάθεσης 

στην αγορά. Ο κλάδος έχει υποχρέωση να βελτιώσει τις υγειονομικές παραμέτρους της 

εμπορίας και της μεταποίησης και να εξασφαλίσει ένα τακτικότερο εφοδιασμό.  

 

Ο κλάδος υδατοκαλλιέργειας της Μαγιότ είναι νέος και σε βρίσκεται σε φάση θέσπισης 

δομών. Η αύξηση του όγκου της παραγωγής εξαρτάται ουσιαστικά από την εμπορική 

επιτυχία στις εξαγωγικές αγορές, μια επιδίωξη που σήμερα δέχεται σοβαρά πλήγματα λόγω 

του κόστους της αεροπορικής μεταφοράς. 

 

Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 της 20ής Δεκεμβρίου 2002, ο εισηγητής 

υπενθυμίζει ότι η Μαγιότ αποτελεί γαλλικό διοικητικό διαμέρισμα (département) μόλις από 

το 2011. Τόσο η εγγραφή των αλιευτικών σκαφών της Μαγιότ στο εθνικό νηολόγιο όσο και η 

τυποποίησή τους βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. 

 

Είναι ανάγκη να επιτραπεί ο εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου του νησιού διότι έτσι θα 

καταστεί δυνατή η αλιεία εκτός της λιμνοθάλασσας, σε περιοχές όπου οι πόροι δεν είναι τόσο 

ευάλωτοι όσο εντός της λιμνοθάλασσας, και διότι με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθούν τόσο η 

ασφάλεια όσο και οι συνθήκες εργασίας. 
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Όσον αφορά την διαχείριση των αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως 

απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας, ο εισηγητής υπογραμμίζει τον ευπαθή και υποτυπώδη 

χαρακτήρα του στόλου της Μαγιότ (σκάφη μήκους μικρότερου των 7 μέτρων, ελάχιστα 

σκάφη μήκους μεγαλύτερου των 9 μέτρων) και την έλλειψη επαρκών λιμενικών υποδομών 

για αλιευτικές δραστηριότητες. Τα αλιεύματα εκφορτώνονται κατευθείαν στις παραλίες. Ο 

εισηγητής υπογραμμίζει την ανάγκη να στηριχθεί η ανάπτυξη αυτών των υποδομών. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  

 

Κύριο Gabriel Mato Adrover 

Πρόεδρο 

Επιτροπή Αλιείας 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της νομικής βάσης της πρότασης κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 

ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων λόγω 

της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης 

(COM(2013)0417)  

  

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Κατά τη συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 2013, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε 

γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων επί της νομικής βάσης της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της 

γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του 

καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης [COM(2013)0418]. 

 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή το Συμβούλιο έχει επιλέξει μια εσφαλμένη νομική βάση 

και ως εκ τούτου η Επιτροπή JURI αποφάσισε να συστήσει στον Πρόεδρο να προσφύγει στο 

Δικαστήριο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την πρόταση η ορθή νομική βάση. Στη 

γνωμοδότησή της, η Επιτροπή JURI επιφυλάχθηκε επίσης του δικαιώματος να υποβάλει στη 

συνέχεια συστάσεις σχετικά με συναφείς νομοθετικές πράξεις για το καθεστώς της Μαγιότ.  

 

Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Νοεμβρίου 2013, η Επιτροπή JURI ενέκρινε συνεπώς με δική 

της πρωτοβουλία, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 3 του Κανονισμού, γνωμοδοτήσεις 

ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με τις νομικές βάσεις των τριών επιπλέον νομοθετικών 

προτάσεων για τη Μαγιότ, οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο διαφορετικών επιτροπών, 

συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω πρότασης που θα εξεταστεί στην Επιτροπή Αλιείας.  

 

 

I - Ιστορικό 

 

Κατόπιν δημοψηφίσματος που διεξήχθη το 2009, το τότε γαλλικό υπερπόντιο έδαφος της 

Μαγιότ, κείμενο βόρεια της Μαδαγασκάρης, στον Ινδικό Ωκεανό, κατέστη από 31ης 

Μαρτίου 2011 γαλλικό υπερπόντιο διαμέρισμα. Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, με την από 26ης 
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Οκτωβρίου 20111 επιστολή του, ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να 

κινήσει τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 355 παράγραφος 6 ΣΛΕΕ για την έγκριση 

απόφασης που θα τροποποιούσε, σύμφωνα με τις συνθήκες της ΕΕ, το καθεστώς της Μαγιότ 

από υπερπόντιας χώρας ή επικράτειας σε καθεστώς εξόχως απόκεντρης περιοχής. Η επιστολή 

παρέπεμπε επίσης στη Δήλωση αριθμός 43 σχετικά με το άρθρο 355 παράγραφος 5 της 

ΣΛΕΕ, η οποία έχει ως εξής: 

 

Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 355, παράγραφος 6, θα λάβει απόφαση η οποία θα 

οδηγεί στην τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης ώστε 

το έδαφος αυτό να καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του 

άρθρου 355, παράγραφος 1, και του άρθρου 349, όταν οι γαλλικές αρχές 

ανακοινώσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι η τρέχουσα 

εξέλιξη ως προς το εσωτερικό καθεστώς της νήσου το επιτρέπει. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατόπιν διαβουλεύσεως με την Επιτροπή2 σύμφωνα με το άρθρο 

355, παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, ενέκρινε, στις 12 Ιουλίου 2012, την ως άνω απόφαση 

ομόφωνα.  

 

Το άρθρο 1 της απόφασης προβλέπει ότι από 1ης Ιανουαρίου 2014, η Μαγιότ παύει να 

αποτελεί υπερπόντια χώρα ή επικράτεια, στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου 

μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), προκειμένου να 

καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή, κατά την έννοια του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ. Το άρθρο 2 

έχει ως εξής: 

 

Άρθρο 2 

 

Η ΣΛΕΕ τροποποιείται ως εξής: 

 

(1) στο άρθρο 349, πρώτη παράγραφος οι λέξεις "της Μαγιότ" προστίθενται 

μετά τις λέξεις "της Μαρτινίκας". 

 

(2) στο άρθρο 355, πρώτη παράγραφος, οι λέξεις "τη Μαγιότ" προστίθενται 

μετά τις λέξεις "τη Μαρτινίκα". 

 

(3) στο Παράρτημα ΙΙ διαγράφεται η έκτη περίπτωση. 

 

 

Η απόφαση αυτή έχει την ίδια διάρθρωση και εγκρίθηκε με την αυτή διαδικασία όπως η 

απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2010 σχετικά με την τροποποίηση του 

καθεστώτος της γαλλικής νήσου του Αγίου Βαρθολομαίου στην Καραϊβική από εξόχως 

απόκεντρης περιοχής σε καθεστώς υπερπόντιας χώρας ή επικράτειας.3  

 

                                                 
1 Βλέπε έγγραφο του Συμβουλίου EUCO 114/11 της 15ης Νοεμβρίου 2011. 
2 C(2012) 3506 τελικό, διαθέσιμο στο έγγραφο του Συμβουλίου 11006/12. 
3 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2010/718/ΕΕ, της 29ης Οκτωβρίου 2010 , σχετικά με την τροποποίηση 

του ευρωπαϊκού καθεστώτος της νήσου του Αγίου Βαρθολομαίου (ΕΕ L 325, 9.12.2010, σ. 4). 
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Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι στην τελευταία ενοποιημένη έκδοση της ΣΛΕΕ, η 

οποία δημοσιεύτηκε στις 26 Οκτωβρίου 2012, δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις της 

διατύπωσης που να αποτυπώνουν αυτές τις δύο αποφάσεις του Συμβουλίου1. Ωστόσο αυτές 

περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη έκδοση του κειμένου του Συμβουλίου2. 

 

Στις 14 Οκτωβρίου 2013, η Επιτροπή JURI ενέκρινε την προαναφερθείσα γνωμοδότηση προς 

την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, η οποία 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Συμβούλιο έχει επιλέξει μία εσφαλμένη νομική βάση 3. Η 

Επιτροπή JURI αποφάσισε συνεπώς να συστήσει στον Πρόεδρο να προσφύγει στο 

Δικαστήριο προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί για την πρόταση η ορθή 

νομική βάση καθώς και να συστήσει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να προβεί σε 

ενέργειες όσον αφορά την απόφαση 2012/419/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της Συνθήκης. Στη σύστασή της η Επιτροπή JURI επιφυλάχθηκε επίσης του 

δικαιώματος να δώσει συνέχεια με συστάσεις που αφορούν συναφείς νομοθετικές πράξεις για 

το καθεστώς της Μαγιότ.  

 

Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Νοεμβρίου 2013, η Επιτροπή JURI έλεγξε τη νομική βάση των 

τριών επιπλέον νομοθετικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατωτέρω πρότασης για 

την οποία αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Αλιείας.  

 

 

ΙΙ - Η νομική βάση της πρότασης για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον 

τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της 

Μαγιότ έναντι της Ένωσης  

 

Η πρόταση 

Στόχος της πρότασης κανονισμού της Επιτροπής είναι να παρασχεθεί στη Γαλλία μία 

μεταβατική περίοδος προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων 

του παραγώγου δικαίου στον τομέα της Κοινής Πολιτικής Αλιείας (ΚΠΑ) και της υγείας των 

ζώων σε σχέση με τη Μαγιότ. Κατά την παρουσίαση της πρότασης στην επιτροπή PECH στις 

17 Οκτωβρίου 2013 από την Επιτροπή , τονίστηκε ότι τα μέτρα αυτά προτάθηκαν με 

δεδομένο το εύθραστο φυσικό περιβάλλον και την ασθενή οικονομική ανάπτυξη της Μαγιότ.  

 

Οι προτεινόμενες νομικές βάσεις 

Η Επιτροπή βασίζει την πρότασή της στα άρθρα 43, παράγραφος 2 και 168, παράγραφος 4 

ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της ΚΠΑ και τα μέτρα με στόχο την 

προστασία της δημόσιας υγείας αντιστοίχως. Η προβλεπόμενη στα δύο αυτά άρθρα 

διαδικασία είναι η συνήθης νομοθετική διαδικασία. Το Συμβούλιο ωστόσο τάσσεται υπέρ της 

πρότασης για την τροποποίηση της νομικής βάσης στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ σχετικά με ειδικά 

μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.  

 

Ανάλυση 

Αν και στην πρόταση κανονισμού προτείνονται διατάξεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

ως ειδικά μέτρα που παρεκκλίνουν από το εφαρμοστέο κατά τα λοιπά ενωσιακό δίκαιο στη 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:EN:PDF. 
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655-re07.en08.pdf.  
3 Βλ. επιστολή του κ. Lehne προς τον κ. Groote με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2013.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:EN:PDF
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655-re07.en08.pdf
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Μαγιότ (η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ως παράδειγμα το άρθρο 4 για τη διαχείριση των 

αλιευτικών στόλων) και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι' αυτά ως νομική βάση το 

άρθρο 349 ΣΛΕΕ, ωστόσο οι διατάξεις αυτές πρέπει να θεωρηθούν ως παρεμπίπτουσες σε 

σχέση με τα άλλα προτεινόμενα μέτρα, τα οποία δεν προτείνονται λόγω κάποιου 

χαρακτηριστικού γνωρίσματος ως εξόχως απόκεντρης περιοχής.1 Με την πρόταση 

επιδιώκεται συνεπώς η λήψη μέτρων για την υλοποίηση των στόχων της ΚΠΑ καθώς και 

κοινών κατευθύνσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η νομική βάση που προτείνει η 

Επιτροπή είναι συνεπώς ορθή.  

 

 

IIΙ - Συμπέρασμα και σύσταση 

 

Η ορθή νομική βάση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της 

υγείας των ζώων λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης είναι το 

άρθρο 43, παράγραφος 2 και το άρθρο 168, παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ. 

 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά τη συνεδρίασή της της 5ης Νοεμβρίου 

2013, αποφάσισε ομόφωνα2 να υποστηρίξει ότι η προταθείσα από το Συμβούλιο νομική 

βάση, ήτοι το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, δεν είναι ορθή και ότι ορθή νομική βάση είναι η προταθείσα 

από την Επιτροπή.  

 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε συνεπώς να συστήσει στον 

Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Κανονισμού, να προσφύγει, με 

τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της απόφασης του Συμβουλίου να ζητήσει από το 

Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει, στο Δικαστήριο, προκειμένου να διασφαλισθούν οι προνομίες 

του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2 ΣΕΕ.  

 

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

Klaus-Heiner Lehne 

                                                 
1 Βλ. υπόθεση C-411/06 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2009 (ΕΕ C 267 της 

07.11.2009, σ.8), παρ. 46-47. 
2 Στην τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες οι βουλευτές: Raffaele Baldassarre (Αντιπρόεδρος), Luigi Berlinguer, 

Sebastian Valentin Bodu (Αντιπρόεδρος), Françoise Castex (Αντιπρόεδρος), Giuseppe Gargani, Christian 

Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 

(Πρόεδρος), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 

Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (Αντιπρόεδρος), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia 

Wikström, Tadeusz Zweifka. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:267:0008:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:267:0008:0009:EN:PDF
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

προς την Επιτροπή Αλιείας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων 

λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης 

(COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Patrice Tirolien 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το καθεστώς της 

Μαγιότ έναντι της Ένωσης με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Συνεπώς, από τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία το αρχιπέλαγος θα παύσει να αποτελεί υπερπόντιο έδαφος (ΥΧΕ) 

και θα καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή (ΕΑΠ) κατά την έννοια των άρθρων 349 και 355 

παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και, καταρχήν, στη Μαγιότ θα εφαρμόζεται πλήρως το δίκαιο της 

Ένωσης. 

 

Η Επιτροπή, αντιλαμβανόμενη πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μαγιότ λόγω της 

αλλαγής καθεστώτος, πρότεινε στο Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μια σειρά 

νομοθετικών διατάξεων παρέκκλισης προκειμένου να διασφαλιστεί η προοδευτική και 

σταδιακή μετάβαση προς το «κοινοτικό κεκτημένο».  

 

Η ανά χείρας πρόταση ορίζει ένα σύνολο παρεκκλίσεων που συνδέονται με την οργάνωση, τη 

χρηματοδότηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων στη Μαγιότ. Το σύνολο 

αυτό εκπονήθηκε σε στενή συνεργασία με την γαλλική κυβέρνηση προκειμένου να 

εξασφαλισθεί ότι το κοινοτικό κεκτημένο θα εφαρμοσθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα 

επιτρέπουν οι ειδικές συνθήκες στην Μαγιότ, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις οικονομικές και 

κοινωνικές συνθήκες που συνοδεύουν το καθεστώς της εξόχως απόκεντρης περιοχής, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει τη λύπη του για την απουσία του 

ίδιου του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ από τις νομοθετικές βάσεις, παρά το γεγονός ότι το 

κανονιστικό κείμενο και οι διευκρινίσεις αντιστοιχούν πλήρως στους σκοπούς που 

εξυπηρετεί το άρθρο αυτό. Η ένταξή του σε ένα σύστημα πολλαπλών βάσεων αποτελεί, 

συνεπώς, στοιχειώδη ενέργεια προκειμένου να ενσωματωθεί ο χαρακτήρας παρέκκλισης των 
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προτεινόμενων ειδικών μέτρων.  

 

Επιπλέον, διάφορες διευθετήσεις παραμένουν αναγκαίες για να ληφθούν καλύτερα υπόψη τα 

ειδικά χαρακτηριστικά της Μαγιότ ως προς τις δυνατότητες αύξησης της αλιευτικής 

προσπάθειας. Τα ανώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της επιτροπής διαχείρισης 

της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού, της οποίας η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος, πρέπει 

να αποτελούν επιτακτική υποχρέωση όσον αφορά τον έλεγχο της αλιευτικής ικανότητας.  

 

Τέλος, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές που μπορεί 

να υπάρξουν μεταξύ της πρότασης της Επιτροπής και των τροποποιημένων κανονισμών, 

κανονισμοί που βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης στο πλαίσιο των διοργανικών 

διαπραγματεύσεων. Αν και η επικαιροποίηση των παραπομπών δεν μπορεί να γίνει στο 

παρόν στάδιο, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει την εναρμόνιση ορισμένων διατάξεων. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί 

της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το 

άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), 

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 349, το άρθρο 43 

παράγραφος 2 και το άρθρο 168 

παράγραφος 4 στοιχείο β), 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα έγκρισης ειδικών μέτρων για 

τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, θα πρέπει να αναφέρεται ως νομική βάση του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ3, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το 

καθεστώς της Μαγιότ έναντι της Ένωσης 

με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Συνεπώς, από τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία η Μαγιότ θα παύσει να 

αποτελεί υπερπόντιο έδαφος και θα 

καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή με 

την έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 

355 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Το δίκαιο 

της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη Μαγιότ 

από την 1η Ιανουαρίου 2014. Είναι 

σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένα ειδικά 

μέτρα που δικαιολογούνται από την 

ιδιαίτερη κατάσταση της Μαγιότ σε 

ορισμένους τομείς. 

(1) Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ3, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε το 

καθεστώς της Μαγιότ έναντι της Ένωσης 

με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Συνεπώς, από τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία η Μαγιότ θα παύσει να 

αποτελεί υπερπόντια χώρα και έδαφος 

κατά την έννοια του άρθρου 198 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα καταστεί 

εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την 

έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 355 

παράγραφος 1 της εν λόγω Συνθήκης. Το 

δίκαιο της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη 

Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Είναι 

σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένα ειδικά 

μέτρα που δικαιολογούνται από τις 

ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες του καθεστώτος της εξόχως 

απόκεντρης περιοχής της Μαγιότ καθώς 

και από το νέο καθεστώς της ως εξόχως 

απόκεντρης περιοχής, σε ορισμένους 

τομείς. 

__________________ __________________ 

3 ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131. 3 ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αποσκοπεί να διευκρινίσει το προηγούμενο καθεστώς της Μαγιότ και να τονίσει 

ότι το νέο καθεστώς της ως εξόχως απόκεντρης περιοχής την καθιστά επιλέξιμη για 

παρεκκλίσεις από τις πολιτικές της ΕΕ σύμφωνα με το Άρθρο 349 της ΣΛΕΕ. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Πρώτον, ένα σημαντικό μέρος του 

στόλου υπό τη σημαία της Γαλλίας που 

λειτουργεί από το γαλλικό διαμέρισμα της 

Μαγιότ αποτελείται από σκάφη κάτω των 

(6) Πρώτον, ένα σημαντικό μέρος του 

στόλου υπό τη σημαία της Γαλλίας που 

λειτουργεί από το γαλλικό διαμέρισμα της 

Μαγιότ αποτελείται από σκάφη κάτω των 
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9 μέτρων τα οποία είναι διασκορπισμένα 

σε όλη τη νήσο, δεν έχουν καμία ειδικούς 

τόπους πρόσδεσης και δεν έχουν ακόμη 

ταυτοποιηθεί, μετρηθεί και εξοπλιστεί με 

ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 

προκειμένου να συμπεριληφθούν στο 

μητρώο των αλιευτικών σκαφών της 

Ένωσης· κατόπιν τούτου, η Γαλλία δεν θα 

είναι σε θέση να ολοκληρώσει το μητρώο 

αυτό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η 

Γαλλία θα πρέπει, ωστόσο, να καταρτίσει 

προσωρινό αλιευτικό μητρώο για την 

εξασφάλιση ελάχιστης ταυτοποίησης των 

σκαφών για το τμήμα αυτό του στόλου, 

προκειμένου να αποφευχθεί ο 

πολλαπλασιασμός των άτυπων αλιευτικών 

σκαφών. 

10 μέτρων τα οποία είναι διασκορπισμένα 

σε όλη τη νήσο, δεν έχουν καμία ειδικούς 

τόπους πρόσδεσης και δεν έχουν ακόμη 

ταυτοποιηθεί, μετρηθεί και εξοπλιστεί με 

ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 

προκειμένου να συμπεριληφθούν στο 

μητρώο των αλιευτικών σκαφών της 

Ένωσης· κατόπιν τούτου, η Γαλλία δεν θα 

είναι σε θέση να ολοκληρώσει το μητρώο 

αυτό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η 

Γαλλία θα πρέπει, ωστόσο, να καταρτίσει 

προσωρινό αλιευτικό μητρώο για την 

εξασφάλιση ελάχιστης ταυτοποίησης των 

σκαφών για το τμήμα αυτό του στόλου, 

προκειμένου να αποφευχθεί ο 

πολλαπλασιασμός των άτυπων αλιευτικών 

σκαφών. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) 

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. 1342/20069 

και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) 

αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και 

(ΕΚ) αριθ. 1966/20069, είναι εμφανές ότι η 

Γαλλία δεν θα είναι σε θέση να 

συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις 

ελέγχου της Ένωσης για το τμήμα 

«Mαγιότ. πελαγικά και βενθοπελαγικά 

είδη. Μήκος 9 m» του στόλου της Μαγιότ 

από την ημερομηνία κατά την οποία η 

(10) Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) 

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. 1342/200610 

και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) 

αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και 

(ΕΚ) αριθ. 1966/20069, είναι εμφανές ότι η 

Γαλλία δεν θα είναι σε θέση να 

συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις 

ελέγχου της Ένωσης για το τμήμα 

«Mαγιότ.  πελαγικά και βενθοπελαγικά 

είδη.  Μήκος 10 m» του στόλου της 

Μαγιότ από την ημερομηνία κατά την 
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Μαγιότ θα καταστεί εξόχως απόκεντρη 

περιοχή. Τα σκάφη του εν λόγω τμήματος 

του στόλου, που είναι διασκορπισμένα σε 

όλο το νησί, δεν έχουν συγκεκριμένο τόπο 

πρόσδεσης και χρειάζεται ακόμη να 

προσδιοριστούν. Επιπλέον, είναι 

απαραίτητο να εκπαιδευτούν οι αλιείς και 

οι ελεγκτές, καθώς και να καταρτιστεί η 

κατάλληλη διοικητική και υλική υποδομή. 

Είναι, επομένως, αναγκαίο να προβλεφθεί 

προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένους 

κανόνες σχετικά με τον έλεγχο των 

αλιευτικών σκαφών και των 

χαρακτηριστικών τους, τις δραστηριότητές 

τους στη θάλασσα, των εργαλείων τους και 

των αλιευμάτων τους σε όλα τα στάδια από 

το σκάφος στην αγορά για αυτό το τμήμα 

του στόλου. Ωστόσο, για να επιτευχθούν 

τουλάχιστον ορισμένοι από τους 

σημαντικότερους στόχους του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η Γαλλία θα πρέπει 

να θεσπίσει ένα εθνικό σύστημα ελέγχου 

το οποίο να της επιτρέπει να ελέγχει και 

παρακολουθεί τις δραστηριότητες του εν 

λόγω τμήματος του στόλου, καθώς και να 

συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις 

της Ένωσης σχετικά με την υποβολή 

εκθέσεων . 

οποία η Μαγιότ θα καταστεί εξόχως 

απόκεντρη περιοχή. Τα σκάφη του εν λόγω 

τμήματος του στόλου, που είναι 

διασκορπισμένα σε όλο το νησί, δεν έχουν 

συγκεκριμένο τόπο πρόσδεσης και 

χρειάζεται ακόμη να προσδιοριστούν. 

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 

εκπαιδευτούν οι αλιείς και οι ελεγκτές, 

καθώς και να καταρτιστεί η κατάλληλη 

διοικητική και υλική υποδομή. Είναι, 

επομένως, αναγκαίο να προβλεφθεί 

προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένους 

κανόνες σχετικά με τον έλεγχο των 

αλιευτικών σκαφών και των 

χαρακτηριστικών τους, τις δραστηριότητές 

τους στη θάλασσα, των εργαλείων τους και 

των αλιευμάτων τους σε όλα τα στάδια από 

το σκάφος στην αγορά για αυτό το τμήμα 

του στόλου. Ωστόσο, για να επιτευχθούν 

τουλάχιστον ορισμένοι από τους 

σημαντικότερους στόχους του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η Γαλλία θα πρέπει 

να θεσπίσει ένα εθνικό σύστημα ελέγχου 

το οποίο να της επιτρέπει να ελέγχει και 

παρακολουθεί τις δραστηριότητες του εν 

λόγω τμήματος του στόλου, καθώς και να 

συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις 

της Ένωσης σχετικά με την υποβολή 

εκθέσεων . 

__________________ __________________ 

9 ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1. 9 ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000  

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3α. Έως τις 16 Δεκεμβρίου 2016, οι 

παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται 

για προϊόντα που προσφέρονται για 

λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή 

3α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι 

παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται 

για προϊόντα που προσφέρονται για 

λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή 
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στη Μαγιότ. στη Μαγιότ. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002  

Άρθρο 15 – παράγραφος 5  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 

η Γαλλία απαλλάσσεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2016 από την υποχρέωση να 

συμπεριλάβει στο μητρώο των αλιευτικών 

σκαφών της Ένωσης εκείνα τα σκάφη που 

έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 9 

μέτρα και αφετηρία των δραστηριοτήτων 

τους είναι η Μαγιότ. 

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 

η Γαλλία απαλλάσσεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 από την υποχρέωση να 

συμπεριλάβει στο μητρώο των αλιευτικών 

σκαφών της Ένωσης εκείνα τα σκάφη που 

έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 10 

μέτρα και αφετηρία των δραστηριοτήτων 

τους είναι η Μαγιότ. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002  

Άρθρο 15 – παράγραφος 6  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Γαλλία 

διατηρεί ένα προσωρινό μητρώο 

αλιευτικών σκαφών που έχουν συνολικό 

μήκος μικρότερο από 9 μέτρα και 

αφετηρία των δραστηριοτήτων τους είναι η 

Μαγιότ. Το μητρώο αυτό περιέχει, για 

κάθε σκάφος, τουλάχιστον την επωνυμία 

του, το συνολικό του μήκος και έναν 

κωδικό αναγνώρισης. 

6. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Γαλλία 

διατηρεί ένα προσωρινό μητρώο 

αλιευτικών σκαφών που έχουν συνολικό 

μήκος μικρότερο από 10 μέτρα και 

αφετηρία των δραστηριοτήτων τους είναι η 

Μαγιότ. Το μητρώο αυτό περιέχει, για 

κάθε σκάφος, τουλάχιστον την επωνυμία 

του, το συνολικό του μήκος και έναν 

κωδικό αναγνώρισης. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2004  

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2  
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, για τα αλιευτικά σκάφη που 

έχουν συνολικό μήκος μεταξύ 8 και 12 

μέτρα και χρησιμοποιούν παραγάδια και 

για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν 

συνολικό μήκος μικρότερο από 9 μέτρα, το 

επίπεδο αναφοράς είναι η ικανότητα που 

προβλέπεται στο αναπτυξιακό σχέδιο που 

υπέβαλε η Γαλλία στην Επιτροπή 

διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού 

Ωκεανού στις 7 Ιανουαρίου 2011. 

Ωστόσο, για τα αλιευτικά σκάφη που 

έχουν συνολικό μήκος μεταξύ 8 και 12 

μέτρα και χρησιμοποιούν παραγάδια και 

για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν 

συνολικό μήκος μικρότερο από 10 μέτρα, 

το επίπεδο αναφοράς είναι η ικανότητα 

που προβλέπεται στο αναπτυξιακό σχέδιο 

που υπέβαλε η Γαλλία στην Επιτροπή 

διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού 

Ωκεανού στις 7 Ιανουαρίου 2011. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2004  

Άρθρο 1 α – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, η 

Γαλλία δύναται να εισάγει νέα αλιευτική 

ικανότητα σε τμήματα του στόλου, η 

οποία ορίζεται για τα αλιευτικά σκάφη 

που έχουν συνολικό μήκος μεταξύ 8 και 

12 μέτρων και χρησιμοποιούν παραγάδια 

και για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν 

συνολικό μήκος μικρότερο από 9 μέτρα 
χωρίς να ανακληθεί η ισοδύναμη αλιευτική 

ικανότητα. 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, η 

Γαλλία δύναται να εισαγάγει, έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2025, νέα αλιευτική ικανότητα 

χωρίς να ανακληθεί η ισοδύναμη αλιευτική 

ικανότητα. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 

Άρθρο 56 – εδάφιο 3  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, το άρθρο 4 εφαρμόζεται στη 

Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Τα 

Ωστόσο, το άρθρο 4 εφαρμόζεται στη 

Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Τα 



 

PE516.743v02-00 34/37 RR\1011977EL.doc 

EL 

ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα 

προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν από την 

1η Ιανουαρίου 2019, θα πρέπει να 

διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 19 

παράγραφος 1 στοιχείο β). 

ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα 

προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν από την 

1η Ιανουαρίου 2021, θα πρέπει να 

διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 19 

παράγραφος 1 στοιχείο β). 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 

Άρθρο 2 α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, το άρθρο 

5 παράγραφος 3 και τα άρθρα 6, 8, 41, 56, 

58 έως 62, 66, 68 και 109 δεν 

εφαρμόζονται στη Γαλλία όσον αφορά τα 

αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό 

μήκος μικρότερο από 9 μέτρα και η 

αφετηρία για τις δραστηριότητες και τα 

αλιεύματά τους είναι η Μαγιότ. 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, το άρθρο 

5 παράγραφος 3 και τα άρθρα 6, 8, 41, 56, 

58 έως 62, 66, 68 και 109 δεν 

εφαρμόζονται στη Γαλλία όσον αφορά τα 

αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό 

μήκος μικρότερο από 9 μέτρα και η 

αφετηρία για τις δραστηριότητες και τα 

αλιεύματά τους είναι η Μαγιότ. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009  

Άρθρο 2 α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, η Γαλλία 

θα πρέπει να θεσπίσει εθνικό σύστημα 

ελέγχου που ισχύει για αλιευτικά σκάφη 

που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 

9 μέτρα και η αφετηρία για τις 

δραστηριότητές τους είναι η Μαγιότ. Το εν 

λόγω σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται 

με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

2. Έως την 1η Ιανουαρίου 2015, η Γαλλία 

θα πρέπει να θεσπίσει εθνικό σύστημα 

ελέγχου που ισχύει για αλιευτικά σκάφη 

που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 

9 μέτρα και η αφετηρία για τις 

δραστηριότητές τους είναι η Μαγιότ. Το εν 

λόγω σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται 

με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009  

Άρθρο 2 α – παράγραφος 3  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 η Γαλλία 

υποβάλλει στην Επιτροπή ένα σχέδιο 

δράσης που θα καθορίζει τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η 

πλήρης εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, από την 

1η Ιανουαρίου 2017, σχετικά με αλιευτικά 

σκάφη που έχουν συνολικό μήκος 

μικρότερο από 9 μέτρα και η αφετηρία των 

δραστηριοτήτων τους είναι το γαλλικό 

διαμέρισμα της Μαγιότ. Το σχέδιο δράσης 

αποτελεί αντικείμενο διαλόγου μεταξύ της 

Γαλλίας και της Επιτροπής. Η Γαλλία 

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης. 

3. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 η Γαλλία 

υποβάλλει στην Επιτροπή ένα σχέδιο 

δράσης που θα καθορίζει τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η 

πλήρης εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, από την 

1η Ιανουαρίου 2017, σχετικά με αλιευτικά 

σκάφη που έχουν συνολικό μήκος 

μικρότερο από 10 μέτρα και η αφετηρία 

των δραστηριοτήτων τους είναι το γαλλικό 

διαμέρισμα της Μαγιότ. Το σχέδιο δράσης 

αποτελεί αντικείμενο διαλόγου μεταξύ της 

Γαλλίας και της Επιτροπής. Η Γαλλία 

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης. 
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