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Πρόταση κανονισμού–

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ*

στην πρόταση της Επιτροπής

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/...

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της...

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για 

την άμβλυνση των συνεπειών του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 

στις αλιευτικές δραστηριότητες και για τον μετριασμό των επιπτώσεων της διατάραξης 

της αγοράς που προκλήθηκε από τον εν λόγω επιθετικό πόλεμο στην εφοδιαστική 

αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές 
σημειώνονται με το σύμβολο ▌.
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άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 175,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2,

1 Γνώμη της 18ης Μαΐου 2022 (δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα).

2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της … .
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022 

επηρεάζει τους φορείς εκμετάλλευσης στον τομέα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας στην Ένωση. Η διατάραξη των εμπορικών ροών βασικών 

προϊόντων για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας από τη Ρωσία και 

την Ουκρανία ενέτεινε απότομα την αύξηση των τιμών βασικών συντελεστών 

παραγωγής, όπως η ενέργεια και οι πρώτες ύλες. Το εμπόριο μεταξύ της Ουκρανίας 

και της Ένωσης επηρεάζεται επίσης σοβαρά από τη μη διαθεσιμότητα των 

μεταφορών, διότι οι ουκρανικοί αερολιμένες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω 

των ρωσικών επιθέσεων και όλες οι εμπορικές ναυτιλιακές δραστηριότητες σε 

ουκρανικούς λιμένες έχουν ανασταλεί. Η τρέχουσα κρίση είναι πιθανόν να έχει 

σοβαρές επιπτώσεις για τον εφοδιασμό της Ένωσης με σιτηρά, φυτικά έλαια και 

λευκά ψάρια από τη Ρωσία και την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σημειωθούν 

ελλείψεις βασικών πρώτων υλών και σημαντική αύξηση στις τιμές των 

ιχθυοτροφών. Μέρος του στόλου της Ένωσης έχει παύσει τις αλιευτικές του 

δραστηριότητες λόγω της αδυναμίας αντιστάθμισης της αύξησης του κόστους των 

εισροών όπως οι διογκούμενες τιμές ενέργειας και της μείωσης της κερδοφορίας από 

την αλιεία. Ο συνδυασμένος αντίκτυπος των ελλείψεων των πρώτων υλών και των 

αυξήσεων του κόστους γίνεται επίσης αισθητός στους τομείς της ιχθυοκαλλιέργειας 

και της μεταποίησης. Υπάρχει, συνεπώς σημαντική διατάραξη της αγοράς λόγω των 

σημαντικών αυξήσεων του κόστους και των διαταραχών του εμπορίου που 

καθιστούν αναγκαία την ανάληψη αποτελεσματικής και αποδοτικής δράσης.
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(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 

ττον επιθετικό πόλεμο 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 

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 τον επιθετικό πόλεμο 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 του επιθετικού πολέμου 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).

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).
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(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 ο επιθετικός πόλεμος 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 

(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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(5) Δεδομένης της ανάγκης για ευελιξία στην ανακατανομή των χρηματοδοτικών 

πόρων, θα πρέπει να είναι δυνατή η ανακατανομή των πάγιων ποσών που έχουν 

καθοριστεί για μέτρα ελέγχου και επιβολής, καθώς και για μέτρα συλλογής 

δεδομένων, στα μέτρα που αμβλύνουν τις συνέπειες του επιθετικού πολέμου της 

Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις αλιευτικές δραστηριότητες και μετριάζουν τις 

επιπτώσεις της διατάραξης της αγοράς που προκλήθηκε από τον εν λόγω επιθετικό 

πόλεμο στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Για τον 

ίδιο λόγο, και με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου χρηματοδότησης και του 

περιορισμού της διάρκειας που ισχύει για τις άλλες περιπτώσεις προσωρινής παύσης 

των αλιευτικών δραστηριοτήτων, η παροχή στήριξης για την προσωρινή παύση των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της 

Ουκρανίας δεν θα πρέπει υπόκειται σε ανώτατο όριο χρηματοδότησης ή σε 

περιορισμό της διάρκειας. Θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει η υποχρέωση 

αφαίρεσης της στήριξης που χορηγείται για την προσωρινή παύση αλιευτικών 

δραστηριοτήτων από τη στήριξη που χορηγείται για την οριστική παύση αλιευτικών 

δραστηριοτήτων για το ίδιο σκάφος. Για λόγους νομικής σαφήνειας, όσον αφορά την 

εφαρμογή αυτής της νέας περίπτωσης προσωρινής παύσης αλιευτικών 

δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά στην περίοδο επιλεξιμότητας 

που ορίζεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του του Συμβουλίου5. 

5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 320).
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(6) Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της παροχής της απαιτούμενης στήριξης, το 

πεδίο εφαρμογής της απλουστευμένης διαδικασίας για την τροποποίηση των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των κρατών μελών θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να 

συμπεριλάβει τροποποιήσεις που σχετίζονται με τα ειδικά μέτρα για την άμβλυνση 

των συνεπειών του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις 

αλιευτικές δραστηριότητες και για τον μετριασμό των επιπτώσεων της διατάραξης 

της αγοράς που προκλήθηκε από τον εν λόγω επιθετικό πόλεμο στην εφοδιαστική 

αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Η εν λόγω απλουστευμένη 

διαδικασία θα πρέπει να καλύψει όλες τις τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την 

πλήρη εφαρμογή των σχετικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισής τους, 

της ανακατανομής χρηματοδοτικών πόρων από άλλα μέτρα και της περιγραφής των 

μεθόδων υπολογισμού της στήριξης.
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 (7) Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της απαιτούμενης στήριξης, ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Δεδομένου του απροσδόκητου 

χαρακτήρα του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και των 

σοβαρών επιπτώσεών της στις αλιευτικές δραστηριότητες και στους σχετικούς 

οικονομικούς τομείς και εφοδιαστικές αλυσίδες, οι διατάξεις για την επιλεξιμότητα 

των δαπανών θα πρέπει να έχουν αναδρομική ισχύ από τις 24 Φεβρουαρίου 2022.
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(8) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή ο μετριασμός των 

επιπτώσεων του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στον τομέα 

της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 

κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της 

προβλεπόμενης δράσης να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 

Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του 

άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.
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(9) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί 

αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 13, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«7. Οι δημοσιονομικοί πόροι που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του 

παρόντος άρθρου μπορούν να ανακατανεμηθούν στη στήριξη που αναφέρεται 

στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο δ), στο άρθρο 44 παράγραφος 4α, στο 

άρθρο 67 και στο άρθρο 68 παράγραφος 3 προκειμένου να αμβλυνθούν οι 

συνέπειες του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις 

αλιευτικές δραστηριότητες και να μετριαστούν οι επιπτώσεις της διατάραξης 

της αγοράς που προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο στην εφοδιαστική 

αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.».
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2. Στο άρθρο 22 παράγραφος 2, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:

«ε) τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν τη στήριξη 

που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο δ), στο άρθρο 35, στο 

άρθρο 44 παράγραφος 4α, στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β), στα 

άρθρα 57, 66 και 67, στο άρθρο 68 παράγραφος 3 και στο άρθρο 69 

παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένης της ανακατανομής των σχετικών 

δημοσιονομικών πόρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επιδημικής 

έκρηξης της COVID‐19 ή για την άμβλυνση των συνεπειών του επιθετικού 

πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις αλιευτικές δραστηριότητες και 

τον μετριασμό των επιπτώσεων της διατάραξης της αγοράς που προκλήθηκε 

από τον εν λόγω επιθετικό πόλεμο στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας.».
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3. Το άρθρο 33 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i) στο πρώτο εδάφιο, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:

«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 

πραγματοποιείται από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 ως συνέπεια του 

επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας η οποία θέτει 

σε κίνδυνο την ασφάλεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων ή 

παρεμποδίζει την οικονομική βιωσιμότητα των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων.»·



AM\1259560EL.docx 14/19 PE733.812v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ii) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«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 τις 24 Φεβρουαρίου 2022 εάν 

αποτελούν συνέπεια του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της 

Ουκρανίας η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων ή παρεμποδίζει την οικονομική βιωσιμότητα των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων.»·

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), 

β) και γ) δύναται να χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα έξι μηνών 

ανά σκάφος κατά την περίοδο επιλεξιμότητας που αναφέρεται στο 

άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Η εν 

λόγω μέγιστη διάρκεια δεν εφαρμόζεται στη στήριξη που αναφέρεται 

στο στοιχείο δ) του εν λόγω εδαφίου.».
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4. Στο άρθρο 44, η παράγραφος 4α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4α. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει μέτρα για την προσωρινή παύση αλιευτικών 

δραστηριοτήτων ως αποτέλεσμα της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19 ή του 

επιθετικού πολέμου 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.».
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5. Στο άρθρο 67 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο:

«1. Όταν απαιτείται για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19 

ή για τον μετριασμό των επιπτώσεων της διατάραξης της αγοράς που 

προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ μπορεί 

να στηρίζει την αποζημίωση αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών ή 

ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που αποθεματοποιούν τα προϊόντα αλιείας 

ή υδατοκαλλιέργειας τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα II του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ή τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 0302 όπως 

απαριθμούνται στο παράρτημα I στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, εφόσον 

τα προϊόντα αυτά αποθεματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 του εν 

λόγω κανονισμού και βάσει των ακόλουθων προϋποθέσεων:».



AM\1259560EL.docx 17/19 PE733.812v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

6. Στο άρθρο 67, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020 

εκτός εάν μετριάζει τις επιπτώσεις της διατάραξης της αγοράς που προκλήθηκε 

από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στην εφοδιαστική 

αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

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 παρόντος άρθρου είναι 

επιλέξιμες από την 1η Φεβρουαρίου 2020 για την αντιμετώπιση της επιδημικής 

έκρηξης της COVID‐19 και από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 για τον μετριασμό 

των επιπτώσεων της διατάραξης της αγοράς που προκλήθηκε από τον 

επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στην εφοδιαστική αλυσίδα 

της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.».
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7. Στο άρθρο 68, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη 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 τον επιθετικό πόλεμο της 

Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα 

της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013, οι δαπάνες για πράξεις που λαμβάνουν στήριξη βάσει του 

πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου είναι επιλέξιμες από τις 

24 Φεβρουαρίου 2022.

Η αποζημίωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο υπολογίζεται σύμφωνα με 

το άρθρο 96.»

8. Στο άρθρο 95 παράγραφος 2, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:

«ε) η πράξη σχετίζεται με τις ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 33 ή 34 ή τις 

αντισταθμίσεις δυνάμει του άρθρου 54, του άρθρου 55, του άρθρου 56, του 

άρθρου 68 παράγραφος 3 ή του άρθρου 69 παράγραφος 3,».
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Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 

κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Ο/Η Πρόεδρος

Or. en


