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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-008 
κατάθεση: Επιτροπή Αλιείας

Έκθεση
Nuno Melo A9-0182/2022
Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία: μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στους τομείς 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Πρόταση κανονισμού (COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3 θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στηρίζει 
ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της διατάραξης της αγοράς 
που προκλήθηκε από τη στρατιωτική 
επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 
στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας. Τα εν λόγω μέτρα 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν χρηματική 
αποζημίωση αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών και ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών που 
αποθεματοποιούν προϊόντα αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τα 
άρθρα 30 και 31 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4, καθώς 

(2) Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3 θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στηρίζει 
ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της διατάραξης της αγοράς 
που προκλήθηκε από τη στρατιωτική 
επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 
στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας. Τα εν λόγω μέτρα 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν χρηματική 
αποζημίωση αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών και ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών που 
αποθεματοποιούν προϊόντα αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τα 
άρθρα 30 και 31 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4, καθώς 
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και χρηματική αποζημίωση των φορέων 
εκμετάλλευσης του τομέα της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν 
εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος 
που προέκυψε λόγω της διατάραξης της 
αγοράς η οποία προκλήθηκε από τη 
στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην 
εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας. Οι δαπάνες για πράξεις 
που λαμβάνουν στήριξη βάσει των εν λόγω 
μέτρων θα πρέπει να είναι επιλέξιμες από 
τις 24 Φεβρουαρίου 2022, ημερομηνία 
έναρξης της στρατιωτικής επίθεσης της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

και χρηματική αποζημίωση των φορέων 
εκμετάλλευσης του τομέα της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα της 
μεταποίησης, για το διαφυγόν εισόδημά 
τους και για το πρόσθετο κόστος που 
προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς 
η οποία προκλήθηκε από τη στρατιωτική 
επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 
και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική 
αλυσίδα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας. Οι δαπάνες για πράξεις 
που λαμβάνουν στήριξη βάσει των εν λόγω 
μέτρων θα πρέπει να είναι επιλέξιμες από 
τις 24 Φεβρουαρίου 2022, ημερομηνία 
έναρξης της στρατιωτικής επίθεσης της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

__________________ __________________
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και για την κατάργηση των κανονισμών 
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, 
(ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) 
αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 
και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, 
σ. 1).

3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και για την κατάργηση των κανονισμών 
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, 
(ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) 
αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 
και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, 
σ. 1).

4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για την κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
την τροποποίηση των κανονισμών του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, 
σ. 1).

4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για την κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
την τροποποίηση των κανονισμών του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, 
σ. 1).

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΘΑ πρέπει να επιτρέπει αλλαγές στα επιχειρησιακά προγράμματα που σχετίζονται με τη 
στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 48. Πολλοί φορείς εκμετάλλευσης του τομέα της 
υδατοκαλλιέργειας υπέβαλαν «προγράμματα παραγωγικών επενδύσεων» προς έγκριση (πριν 
από την εισβολή) και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής και λόγω του πολέμου 
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επιβαρύνθηκαν με πρόσθετο κόστος (από 15 %-40 %). Πολλοί φορείς εκμετάλλευσης 
αγωνίζονται να ολοκληρώσουν εγκεκριμένες παραγωγικές επενδύσεις, γεγονός που θα οδηγήσει 
σε μειωμένη χρήση των κονδυλίων του ΕΤΘΑ.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να έχει 
τη δυνατότητα να στηρίζει τη χρηματική 
αποζημίωση για την προσωρινή παύση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων στις 
περιπτώσεις που η στρατιωτική επίθεση 
της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων. Η εν λόγω προσωρινή 
παύση δραστηριοτήτων θα πρέπει να έχει 
επέλθει από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, 
ημερομηνία έναρξης της στρατιωτικής 
επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

(3) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να έχει 
τη δυνατότητα να στηρίζει τη χρηματική 
αποζημίωση για την προσωρινή παύση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων στις 
περιπτώσεις που η στρατιωτική επίθεση 
της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων ή όταν ο αντίκτυπος 
αυτής της στρατιωτικής επίθεσης 
παρεμποδίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων. Η εν λόγω προσωρινή 
παύση δραστηριοτήτων θα πρέπει να έχει 
επέλθει από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, 
ημερομηνία έναρξης της στρατιωτικής 
επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Δεδομένων των σημαντικών 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της 
διατάραξης της αγοράς που προκλήθηκε 
από τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας 
κατά της Ουκρανίας στην εφοδιαστική 
αλυσίδα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, θα πρέπει να είναι 
δυνατή η στήριξη της προσωρινής παύσης 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω 
της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας 
κατά της Ουκρανίας, με μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75 % της επιλέξιμης 

(4) Θα πρέπει να είναι δυνατή η στήριξη 
και των δύο αυτών μέτρων με μέγιστο 
ποσοστό συγχρηματοδότησης 75 % της 
επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.
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δημόσιας δαπάνης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή o 
μετριασμός του αντικτύπου της 
στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά 
της Ουκρανίας στον τομέα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη 
μέλη, μπορεί όμως, εξαιτίας της κλίμακας 
και των αποτελεσμάτων της 
προτεινόμενης δράσης, να επιτευχθεί 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας όπως 
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) όταν η προσωρινή παύση αλιευτικών 
δραστηριοτήτων πραγματοποιείται μεταξύ 
1ης Φεβρουαρίου και 
31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της 
επιδημικής έκρηξης της COVID-19, 
συμπεριλαμβανομένων των σκαφών που 
αλιεύουν στο πλαίσιο συμφωνίας 
σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, ή 

δ) όταν η προσωρινή παύση αλιευτικών 
δραστηριοτήτων πραγματοποιείται μεταξύ 
1ης Φεβρουαρίου και 
31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της 
επιδημικής έκρηξης της COVID-19, 
συμπεριλαμβανομένων των σκαφών που 
αλιεύουν στο πλαίσιο συμφωνίας 
σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, ή 
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πραγματοποιείται από την 
24η Φεβρουαρίου 2022 ως συνέπεια της 
στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά 
της Ουκρανίας η οποία θέτει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

πραγματοποιείται από την 
24η Φεβρουαρίου 2022 ως συνέπεια της 
στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά 
της Ουκρανίας η οποία θέτει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων ή παρεμποδίζει την 
οικονομική βιωσιμότητα των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στο άρθρο 33 παράγραφος 1, το 
δεύτερο εδάφιο του στοιχείου δ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

Τροπολογία7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 9 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και κατά παρέκκλιση 
από το πρώτο εδάφιο αυτού, οι δαπάνες για 
πράξεις που λαμβάνουν στήριξη βάσει του 
στοιχείου δ) του πρώτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου είναι επιλέξιμες 
από την 1η Φεβρουαρίου 2020 εάν 
αποτελούν συνέπεια της επιδημικής 
έκρηξης της COVID‐19 ή από την 
24η Φεβρουαρίου 2022 εάν αποτελούν 
συνέπεια της στρατιωτικής επίθεσης της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας η οποία θέτει 
σε κίνδυνο την ασφάλεια των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 9 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και κατά παρέκκλιση 
από το πρώτο εδάφιο αυτού, οι δαπάνες για 
πράξεις που λαμβάνουν στήριξη βάσει του 
στοιχείου δ) του πρώτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου είναι επιλέξιμες 
από την 1η Φεβρουαρίου 2020 εάν 
αποτελούν συνέπεια της επιδημικής 
έκρηξης της COVID‐19 ή από την 
24η Φεβρουαρίου 2022 εάν αποτελούν 
συνέπεια της στρατιωτικής επίθεσης της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας η οποία θέτει 
σε κίνδυνο την ασφάλεια των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων ή παρεμποδίζει την 
οικονομική βιωσιμότητα των αλιευτικών 
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δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014
Άρθρο 44 – παράγραφος 4α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει μέτρα 
για την προσωρινή παύση αλιευτικών 
δραστηριοτήτων ως αποτέλεσμα της 
επιδημικής έκρηξης της COVID-19 ή της 
στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά 
της Ουκρανίας η οποία θέτει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο δ), υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο 
άρθρο 33.

4α. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει μέτρα 
για την προσωρινή παύση αλιευτικών 
δραστηριοτήτων ως αποτέλεσμα της 
επιδημικής έκρηξης της COVID-19 ή της 
στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά 
της Ουκρανίας η οποία θέτει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων ή παρεμποδίζει την 
οικονομική βιωσιμότητα των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο δ), υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο 
άρθρο 33.


