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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

H οργάνωση και η λειτουργία των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας έχει 

επιπτώσεις, άμεσες και έμμεσες, τόσο στη βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων και των 

θαλάσσιων οικοσυστημάτων όσο και στη δημόσια υγεία και την επισιτιστική ασφάλεια των 

πληθυσμών. 

Με τις προτεινόμενες τροπολογίες ο εισηγητής αποσκοπεί να δώσει απάντηση στα δύο αυτά 

ζητήματα.  

Περιβαλλοντικά ζητήματα 

Κατά τον εισηγητή η οικονομική, η κοινωνική και η περιβαλλοντική διάσταση της αλιείας 

είναι αλληλένδετες. Συνεπώς, για την προώθηση της ευκταίας βελτίωσης της βιωσιμότητας 

τόσο του περιβάλλοντος όσο και της δραστηριότητας καθίσταται αναγκαία η λήψη ενός 

ευρέος φάσματος μέτρων που να καλύπτουν επίσης το κοινωνικό και το οικονομικό πεδίο.  

Επομένως, είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί ο ρόλος της αλιείας μικρής κλίμακας και της 

αλιείας με παραδοσιακά μέσα και να στηριχθούν οι παραγωγοί που ανήκουν σε αυτόν τον 

τομέα του στόλου, δεδομένου ότι η ένταξή του στη Κοινή Οργάνωση των Αγορών (ΚΟΑ) 

είναι ακόμα πολύ περιορισμένη. Είναι σημαντικό να μη λησμονείται ότι οι εν λόγω τομείς 

είναι γενικά συνδεδεμένοι με μια πιο συντηρητική εκμετάλλευση των πόρων, είτε επειδή 

καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια είτε επειδή οι αλιευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούν έχουν 

μεγαλύτερη επιλεκτικότητα. 

Ο εισηγητής εκτιμά ότι η ΚΟΑ, εν γένει, πρέπει να αυξήσει τη συμβολή της στην 

εξασφάλιση των εισοδημάτων του τομέα, τη βελτίωση της εμπορίας των προϊόντων αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας και την αύξηση της προστιθεμένης αξίας τους. Το ζητήματα αυτά 

είναι αναπόσπαστα από την βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων που συντελεί στον καθορισμό 

της αλιευτικής προσπάθειας σε επίπεδα συμβατά με την ικανότητα αυτοανανέωσης των 

αλιευτικών αποθεμάτων. Η θεώρηση αυτή δεν συμβιβάζεται με την εξάρθρωση των 

δημόσιων μέσων ρύθμισης των αγορών, αντιθέτως απαιτεί τη φιλόδοξη και έξυπνη ενίσχυσή 

τους.  

Η δημόσια παρέμβαση στις αγορές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι 

απαραίτητη επίσης από περιβαλλοντικής σκοπιάς. Μεταξύ άλλων, επειδή σήμερα η αγορά 

δεν αξιοποιεί πλήρως όλους τους εξωτερικούς θετικούς παράγοντες (περιβαλλοντικούς και 

κοινωνικούς) που συνδέονται με πιο βιώσιμους τρόπους παραγωγής.  

O εισηγητής προτείνει ορισμένους μηχανισμούς για τους οποίους κρίνει ότι μπορούν να 

συμβάλουν στην κάλυψη αυτών που στην πρόταση της Επιτροπής θεωρεί ως ανεπάρκειες και 

αδύναμα σημεία ως προς το στοιχείο αυτό. 

Η κατάργηση των απορρίψεων, χάρη στην εκφόρτωση όλων των παρεμπιπτόντων 

αλιευμάτων αποτελεί έναν από τους στόχους της επιτελούμενης μεταρρύθμισης της ΚAλΠ. 

Για να επιτευχθεί όντως ο στόχος αυτός, ίσως να είναι αναγκαία η διάθεση κάποιας ελάχιστης 

χρηματικής αποζημίωσης στους παραγωγούς, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις 

δαπάνες χειρισμού, αποθεματοποίησης και εκφόρτωσης του συνόλου των ανεπιθύμητων 
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αλιευμάτων. 

Ζητήματα δημόσιας υγείας και επισιτιστικής ασφάλειας  

Η εξέλιξη των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αυξάνει την ανάγκη 

αυστηρού ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων που εισέρχονται στην κοινοτική αγορά, 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι προέρχονται από βιώσιμους τρόπους παραγωγής και, όσον αφορά 

τα εισαγόμενα προϊόντα, ότι ανταποκρίνονται στις αυτές προϋποθέσεις και προδιαγραφές 

εμπορίας στις οποίες υπόκεινται και οι παραγωγοί της Ένωσης. Για τον λόγο αυτό ο 

εισηγητής προτείνει μία διευκρίνιση ως προς το ζήτημα αυτό.  

O εισηγητής προτείνει επίσης κάποιες τροπολογίες που αποσκοπούν στην προστασία των 

συμφερόντων των καταναλωτών, με τη διευκρίνιση κάποιων ορισμών και παρέχοντας, με τον 

τρόπο αυτό, σαφέστερη, πληρέστερη και αντικειμενικότερη ενημέρωση.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία 1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Οι διατάξεις της κοινής οργάνωσης της 

αγοράς πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα 

με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, 

ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

(3) Οι διατάξεις της κοινής οργάνωσης της 

αγοράς πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα 

με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, 

ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

Πρέπει ωστόσο να υπογραμμιστεί ότι τα 

ψάρια και τα όστρακα αποτελούν κοινό 

αγαθό και, ως εκ τούτου, η αλιεία δεν 

είναι δραστηριότητα σαν όλες τις άλλες.  

Χρειάζεται να πλαισιωθεί από μέτρα που 

αντιστοιχούν σε κριτήρια περιβαλλοντικά 

και οικο-συστημικά, ανεξάρτητα από τις 

απαιτήσεις της αγοράς.  

 

Τροπολογία  2 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι 

καίριοι παράγοντες για την κατάλληλη 

εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής και για την κοινή οργάνωση της 

αγοράς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 

ενισχυθούν οι στόχοι τους ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι τα μέλη τους θα 

αναπτύσσουν δραστηριότητες αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας κατά βιώσιμο τρόπο, 

θα βελτιώσουν τη διάθεση των προϊόντων 

στην αγορά και θα συλλέγουν οικονομικά 

στοιχεία όσον αφορά την 

υδατοκαλλιέργεια. Για την 

πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι 

οργανώσεις παραγωγών πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές 

συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση 

όσον αφορά τους τομείς αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, ιδίως τις 

ιδιαιτερότητες της αλιείας μικρής 

κλίμακας. 

(7) Οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι 

καίριοι παράγοντες για την κατάλληλη 

εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής και για την κοινή οργάνωση της 

αγοράς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 

ενισχυθούν οι στόχοι τους προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι τα μέλη τους θα 

αναπτύσσουν δραστηριότητες αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας κατά βιώσιμο τρόπο, 

θα βελτιώσουν τη διάθεση των προϊόντων 

στην αγορά και θα συλλέγουν 

περιβαλλοντικά και οικονομικά στοιχεία 

όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια, ενώ 

ταυτόχρονα θα διαπιστώνουν βελτίωση 

των εισοδημάτων τους. Για την 

πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι 

οργανώσεις παραγωγών πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές 

συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση 

όσον αφορά τους τομείς αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, ιδίως τις 

ιδιαιτερότητες της αλιείας μικρής κλίμακας 

και, ειδικότερα την αυξημένη 

περιβαλλοντική της βιωσιμότητα – που 

δικαιολογούν στήριξη και θετικές 

διακρίσεις υπέρ αυτού του τομέα του 

στόλου στο πλαίσιο της ΚΑλΠ. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Ενδείκνυται να προβλεφθούν κοινές 

προϋποθέσεις για την αναγνώριση των 

οργανώσεων παραγωγών και των 

διεπαγγελματικών οργανώσεων από τα 

κράτη μέλη, για την επέκταση των 

κανόνων που εγκρίνουν οι οργανώσεις 

παραγωγών και οι διεπαγγελματικές 

(9) Ενδείκνυται να προβλεφθούν κοινές 

προϋποθέσεις και κριτήρια για την 

αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών 

και των διεπαγγελματικών οργανώσεων 

από τα κράτη μέλη, για την επέκταση των 

κανόνων που εγκρίνουν οι οργανώσεις 

παραγωγών και οι διεπαγγελματικές 
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οργανώσεις και για την από κοινού 

ανάληψη του κόστους που προκύπτει από 

την επέκταση αυτή. Η διαδικασία για την 

επέκταση των κανόνων πρέπει να 

υπόκειται σε έγκριση από την Επιτροπή. 

οργανώσεις και για την από κοινού 

ανάληψη του κόστους που προκύπτει από 

την επέκταση αυτή. Η διαδικασία για την 

επέκταση των κανόνων πρέπει να 

υπόκειται σε έγκριση από την Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Η εκφόρτωση του συνόλου των 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων καθώς και 

η εξάλειψη των απορρίψεων αποτελούν 

δύο από τους στόχους της επιτελούμενης 

μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής 

πολιτικής. Για την επίτευξη των στόχων 

αυτών πρέπει να ενισχυθεί η 

χρησιμοποίηση επιλεκτικών τεχνικών και 

μέσων αλιείας, προκειμένου να 

αποφεύγονται οι αλιεύσεις ειδών τα οποία 

δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια του 

ελάχιστου μεγέθους. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16a) Υπάρχει δυναμικό για σαφή 

πληροφόρηση σχετικά με την οικολογική 

βιωσιμότητα προϊόντων αλιείας που 

προορίζονται για τον καταναλωτή με τη 

χρήση οικολογικού σήματος για προϊόντα 

αλιείας που προέρχονται τόσο από το 

εσωτερικό όσο και εκτός της Ένωσης. 

Είναι επομένως σκόπιμο να εξακριβώσει 

η Επιτροπή την αξιοπιστία των 

οικολογικών σημάτων, για να 

διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές 

λαμβάνουν το αναμενόμενο κίνητρο 

βιωσιμότητας, όταν αγοράζουν προϊόντα 
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αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με 

οικολογικό σήμα. Η Επιτροπή πρέπει 

επομένως να εποπτεύει, να εκτιμά και να 

δημοσιοποιεί τακτικά αξιολόγηση των 

ισχυρισμών περί βιώσιμων πρακτικών 

κάθε οικολογικού σήματος. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Για να είναι σε θέση να συμπληρώσει 

ή να τροποποιήσει τους όρους και τις 

απαιτήσεις για την αναγνώριση των 

οργανώσεων παραγωγών, να συμπληρώσει 

ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο του 

σχεδιασμού παραγωγής και εμπορίας, να 

καθορίσει και να τροποποιήσει τις κοινές 

προδιαγραφές εμπορίας, να συμπληρώσει 

ή να τροποποιήσει υποχρεωτικές 

πληροφορίες και να ορίσει ελάχιστα 

κριτήρια για τις πληροφορίες που 

παρέχονται προαιρετικά από τους 

επιχειρηματίες στους καταναλωτές, πρέπει 

να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για την 

έγκριση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 

290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα 

άρθρα 24, 33, 41, και 46. 

(20) Για να είναι σε θέση να συμπληρώσει 

ή να καταστήσει λεπτομερέστερους τους 

όρους και τις απαιτήσεις για την 

αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών, 

να συμπληρώσει ή να καταστήσει 

λεπτομερέστερο το περιεχόμενο του 

σχεδιασμού παραγωγής και εμπορίας, να 

συμπληρώσει και να καταστήσει 

λεπτομερέστερες τις κοινές προδιαγραφές 

εμπορίας, να συμπληρώσει ή να 

καταστήσει λεπτομερέστερες τις 

υποχρεωτικές πληροφορίες και να ορίσει 

λεπτομερώς τα ελάχιστα κριτήρια για τις 

πληροφορίες που παρέχονται προαιρετικά 

από τους επιχειρηματίες στους 

καταναλωτές, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η 

Επιτροπή για την έγκριση πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσον αφορά τα άρθρα 24, 33, 41, και 46. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα ισχύει 

όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας που περιέχονται στο 

παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, τα 

Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα ισχύει 

όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας που περιέχονται στο 

παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, τα 
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οποία διατίθενται στο εμπόριο στην 

Ένωση. 

οποία παράγονται ή διατίθενται στο 

εμπόριο στην Ένωση. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι οργανώσεις παραγωγών αλιευτικών 

προϊόντων μπορούν να συγκροτούνται ως 

ομάδα η οποία συστήνεται κατόπιν ιδίας 

πρωτοβουλίας των παραγωγών προϊόντων 

αλιείας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 

και να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το 

Τμήμα ΙΙ: 

Οι οργανώσεις παραγωγών αλιευτικών 

προϊόντων μπορούν να συγκροτούνται και 

σε διεθνές επίπεδο κατόπιν ιδίας 

πρωτοβουλίας των παραγωγών προϊόντων 

αλιείας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 

και να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το 

Τμήμα ΙΙ: 

Αιτιολόγηση 

Οι διεθνείς οργανώσεις παραγωγών θα επιτρέπουν την δημιουργία συνθηκών ισότητος για 

όλους τους παράγοντες του τομέα, και εν όψει της οργάνωσης σε περιφέρειες. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) την προώθηση βιώσιμων αλιευτικών 

δραστηριοτήτων σε πλήρη συμμόρφωση 

με την πολιτική διατήρησης που 

προβλέπεται στον κανονισμό σχετικά με 

την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και στην 

περιβαλλοντική νομοθεσία· 

(α) την προώθηση διαρκών αλιευτικών 

δραστηριοτήτων σε πλήρη συμμόρφωση 

με την πολιτική διατήρησης που 

προβλέπεται στον κανονισμό σχετικά με 

την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και στην 

περιβαλλοντική νομοθεσία· 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (αα) τη συμβολή στον εφοδιασμό σε 
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τρόφιμα και στην απασχόληση σε 

παράκτιες και αγροτικές περιοχές· 

Αιτιολόγηση 

Δεν δικαιολογείται ο στόχος της συμβολής στον εφοδιασμό σε προϊόντα διατροφής και στην 

απασχόληση να προβλέπεται μεν για τις οργανώσεις παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 

αλλά όχι για αυτές των προϊόντων αλιείας. Συνεπώς, προτείνεται η δέουσα διόρθωση.  

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) τη διαχείριση ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων των εμπορικών αποθεμάτων· 

(β) την ελαχιστοποίηση και, ει δυνατόν, 

την εξάλειψη ανεπιθύμητων αλιευμάτων 

των εμπορικών αποθεμάτων των 

θαλάσσιων οργανισμών, κατά τρόπο 

ώστε να διασφαλίζεται η εκφόρτωση 

όλων των ανεπιθύμητων ειδών 

αλιευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 

15 του κανονισμού για την Κοινή 

Αλιευτική Πολιτική, και τη διαχείριση 

οποιωνδήποτε ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων· 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βa) τη συμβολή στην εξάλειψη των 

πρακτικών παράνομης, αδήλωτης και 

ανεξέλεγκτης (ΠΑΑ) αλιείας, μεταξύ 

άλλων, με την άσκηση εσωτερικών 

ελέγχων των μελών τους· 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γα) Προώθηση της επιλεκτικής αλιείας 

με σκοπό τον περιορισμό των 

ανεπιθύμητων αλιευμάτων· 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ε a) τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας 

των προϊόντων αλιείας και της 

πρόσβασης των καταναλωτών στην 

πληροφόρηση· 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – στοιχείο ε β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (εβ) τη συμβολή στη βελτίωση των 

γνώσεων σχετικά με την κατάσταση 

διατήρησης των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων και των αλιευτικών 

πόρων. 

Αιτιολόγηση 

Οι οργανώσεις παραγωγών, χάρη στις πρακτικές γνώσεις που διαθέτουν και την ευαισθησία ως 

προς την εξέλιξη των αλιευτικών αποθεμάτων, μπορούν να συμβάλουν, αν λάβουν την 

κατάλληλη ενθάρρυνση και στήριξη, στη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση 

διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καλύπτοντας τα μεγάλα κενά που υπάρχουν 

σήμερα στο επίπεδο αυτό, και να συμβάλλουν σε μια διαχείριση βασιζόμενη στη γνώση. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 



 

AD\901102EL.doc 11/24 PE480.761v04-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) στην αξιοποίηση των ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων των εμπορικών αποθεμάτων 

μέσω: 

(β) στην αξιοποίηση των ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων που καλύπτονται από το 

άρθρο 15 του κανονισμού για την Κοινή 

Αλιευτική Πολιτική μέσω: 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – στοιχείο β – πρώτη παύλα 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– της διάθεσης των εκφορτωθέντων 

προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται 

προς τα ελάχιστα εμπορεύσιμα μεγέθη που 

αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 

στοιχείο α) για χρήσεις άλλες εκτός της 

κατανάλωσης από τον άνθρωπο· 

– της καταγραφής των ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων και της θέσπισης των 

κατάλληλων μέτρων για τη διάθεση των 

εκφορτωθέντων προϊόντων τα οποία δεν 

συμμορφώνονται προς τα ελάχιστα 

εμπορεύσιμα μεγέθη που αναφέρονται στο 

άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο α) για 

χρήσεις άλλες εκτός της κατανάλωσης από 

τον άνθρωπο εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

ότι η διάθεση αυτή δεν θα καταλήγει 

στην ανάδυση μιας αγοράς απορρίψεων· 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – στοιχείο β – τρίτη παύλα 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- της δωρεάν διανομής εκφορτωθέντων 

προϊόντων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή 

για αγαθοεργούς σκοπούς. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) να προσαρμόσουν την παραγωγή στις 

απαιτήσεις της αγοράς· 

(γ) να προσαρμόσουν την παραγωγή βάσει 

των διαθέσιμων αποθεμάτων με σεβασμό 

των περιβαλλοντικών στόχων που 

ορίστηκαν ως τμήμα της αναμόρφωσης 

της κοινής αλιευτικής πολιτικής· 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) την προώθηση βιώσιμων 

δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας των 

μελών τους μέσω της παροχής 

δυνατοτήτων για την ανάπτυξή τους· 

(α) την προώθηση περιβαλλοντικών 

βιώσιμων δραστηριοτήτων 

υδατοκαλλιέργειας των μελών τους μέσω 

της παροχής δυνατοτήτων για την 

ανάπτυξή τους· 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (εa) την προώθηση της συνεχούς 

βελτίωσης της περιβαλλοντικής 

αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων 

υδατοκαλλιέργειας, μειώνοντας και 

ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές 

επιπτώσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα 

παραγωγής. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) να προωθήσουν την υπεύθυνη και (α) να προωθήσουν την υπεύθυνη και 
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βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, ιδίως όσον 

αφορά την περιβαλλοντική προστασία, την 

υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων· 

βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, ιδίως όσον 

αφορά την περιβαλλοντική προστασία, την 

υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων· 

και μέσω δράσεων για την επιμόρφωση 

του προσωπικού συναφών επιχειρήσεων· 

Αιτιολόγηση 

Θεωρείται σκόπιμο να προβλεφθεί για τις οργανώσεις παραγωγών υδατοκαλλιέργειας κάποια 

δραστηριότητα επιμόρφωσης των απασχολούμενων στις συναφείς επιχειρήσεις. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Μια ένωση οργανώσεων παραγωγών 

προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας 

μπορεί να συγκροτείται ως ομάδα η οποία 

συστήνεται κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας 

των οργανώσεων παραγωγών που 

αναγνωρίζονται σε ένα ή περισσότερα 

κράτη μέλη. 

1. Μια ένωση οργανώσεων παραγωγών 

προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας 

μπορεί να συγκροτείται ως ομάδα η οποία 

συστήνεται κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας 

των οργανώσεων παραγωγών που 

αναγνωρίζονται σε ένα ή περισσότερα 

κράτη μέλη ή ακόμη κατόπιν 

πρωτοβουλίας συναφούς επαγγελματικής 

ενώσεως που λειτουργεί σε κάποιο 

κράτος μέλος. 

Αιτιολόγηση 

Θεωρείται σκόπιμο να αναγνωρισθεί και στις συναφείς επαγγελματικές ενώσεις η δυνατότητα 

ίδρυσης ενώσεων οργανώσεων παραγωγών. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) συνάδουν με την νομοθεσία περί 

ανταγωνισμού του κεφαλαίου VI· 

(δ) συνάδουν με την νομοθεσία περί 

ανταγωνισμού του κεφαλαίου V· 
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Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις περί ανταγωνισμού βρίσκονται στο κεφάλαιο V. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μια οργάνωση παραγωγών τα μέλη της 

οποίας είναι υπήκοοι διαφορετικών 

κρατών μελών ή μια ένωση οργανώσεων 

παραγωγών αναγνωρισμένη σε 

διαφορετικά κράτη μέλη ασκεί τα 

καθήκοντά της με την επιφύλαξη των 

διατάξεων που διέπουν την κατανομή 

αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των 

κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 16 

του κανονισμού σχετικά με την κοινή 

αλιευτική πολιτική. 

Μια οργάνωση παραγωγών τα μέλη της 

οποίας είναι υπήκοοι διαφορετικών 

κρατών μελών ή μια ένωση οργανώσεων 

παραγωγών αναγνωρισμένη σε 

διαφορετικά κράτη μέλη ασκεί τα 

καθήκοντά της σύμφωνα με τις διατάξεις 

που διέπουν την κατανομή αλιευτικών 

δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών 

σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 

σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κοινοποίηση στην Επιτροπή Κοινοποίηση στην Επιτροπή και διάδοση 

του καταλόγου οργανώσεων παραγωγών 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στην αρχή κάθε έτους, η Επιτροπή 

προβαίνει στη δημοσίευση του καταλόγου 

των αναγνωρισμένων το προηγούμενο 

έτος οργανώσεων παραγωγών καθώς και 

εκείνων των οποίων η αναγνώριση ήρθη 
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κατά την αυτή περίοδο.  

Αιτιολόγηση 

Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας των οργανώσεων παραγωγών, η πληροφορία αυτή πρέπει 

να δημοσιεύεται, όπως προβλέπει ο ισχύων κανονισμός της ΚΟΑ (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

104/2000 του Συμβουλίου). 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) η οργάνωση παραγωγών θεωρείται ως 

αντιπροσωπευτική στον τομέα της 

παραγωγής και της εμπορίας σε ένα κράτος 

μέλος και υποβάλλει αίτηση στις αρμόδιες 

εθνικές αρχές: 

(α) η οργάνωση παραγωγών θεωρείται ως 

αντιπροσωπευτική στον τομέα της 

παραγωγής και της εμπορίας , 

συμπεριλαμβανομένων, όπου δει, των 

τομέων αλιείας μικρής κλίμακας και 

παραδοσιακής αλιείας σε ένα κράτος 

μέλος και υποβάλλει αίτηση στις αρμόδιες 

εθνικές αρχές: 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (β α) να τηρούνται οι κανόνες του 

ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ των 

επιχειρήσεων. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σκόπιμο κάθε μέτρο που αφορά παραγωγούς μη ανήκοντες στην οργάνωση να μην έχουν 

επιπτώσεις που περιορίζουν τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ των 

επιχειρήσεων. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (β α) να τηρούνται οι κανόνες του 

ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ των 

επιχειρήσεων. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) τηρείται το κεφάλαιο VI σχετικά με 

τους κανόνες όσον αφορά τον 

ανταγωνισμό. 

(β) τηρείται το κεφάλαιο V σχετικά με τους 

κανόνες όσον αφορά τον ανταγωνισμό. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει εξουσία 

έκδοσης κατ’εξουσιοδότηση πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 50 ώστε να 

εφαρμόζει κανόνες σχετικά με το 

περιεχόμενο του προγράμματος 

παραγωγής και εμπορίας που αναφέρεται 

στο άρθρο 32 παράγραφος 1). 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το ζήτημα αυτό δικαιολογεί τη συναπόφαση. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ε a) η ποιότητα του θαλάσσιου προϊόντος 
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λόγω της εποχικότητάς του. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (β a) προδιαγραφές εμπορίας για 

αλιεύματα που είναι κάτω του ελάχιστου 

επιτρεπόμενου για εμπορία μεγέθους 

ή/και που υπερβαίνουν τις καθιερωμένες 

αλιευτικές δυνατότητες, 

συμπεριλαμβανομένων ανώτατων ορίων 

τιμών ή/και μέγιστου ύψους κερδών. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (β β) τις προδιαγραφές βιωσιμότητας και 

ιχνηλασιμότητας. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα προϊόντα για τα οποία έχουν εγκριθεί 

προδιαγραφές εμπορίας μπορούν να 

διατίθενται στο εμπόριο εντός της Ένωσης 

για ανθρώπινη κατανάλωση μόνον εφόσον 

τηρούνται οι εν λόγω προδιαγραφές. 

1. Τα προϊόντα για τα οποία έχουν εγκριθεί 

προδιαγραφές εμπορίας μπορούν να 

διατίθενται στο εμπόριο εντός της Ένωσης 

για ανθρώπινη κατανάλωση μόνον εφόσον 

τηρούνται οι εν λόγω προδιαγραφές. Η 

διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης σε όλα 

τα εισαγόμενα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας. 
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Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όλα τα εκφορτωθέντα προϊόντα αλιείας, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 

τηρούν τις προδιαγραφές εμπορίας, είναι 

δυνατόν να διανέμονται δωρεάν υπό την 

αρμοδιότητα των κρατών μελών, σε 

φιλανθρωπικά ή αγαθοεργά ιδρύματα που 

είναι εγκατεστημένα στην Ένωση ή σε 

άτομα για τα οποία αναγνωρίζεται από τη 

νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους ότι 

δικαιούνται να λαμβάνουν δημόσια 

ενίσχυση. 

3. Όλα τα εκφορτωθέντα προϊόντα αλιείας, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 

τηρούν τις προδιαγραφές εμπορίας, είναι 

δυνατόν να διανέμονται δωρεάν υπό την 

αρμοδιότητα των κρατών μελών, σε 

φιλανθρωπικά ή αγαθοεργά ιδρύματα που 

είναι εγκατεστημένα στην Ένωση ή σε 

άτομα για τα οποία αναγνωρίζεται από τη 

νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους ότι 

δικαιούνται να λαμβάνουν δημόσια 

ενίσχυση. Τα εμπορεύσιμα αλιεύματα 

πωλούνται και ένα περιορισμένο ποσό 

αποζημίωσης καταβάλλεται στον αλιέα 

και στην ΟΠ για την κάλυψη των 

δαπανών διαχείρισης. Τα εναπομένοντα 

αλιεύματα μεταφέρονται στις εθνικές 

αρχές και χρησιμοποιούνται για έλεγχο 

και παρακολούθηση καθώς και για τη 

βελτίωση της γνώσης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και των θαλάσσιων 

πόρων. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στα 

σημεία α), β), γ) και ε) του παραρτήματος I 

τα οποία διατίθενται στο εμπόριο εντός της 

Ένωσης, ανεξαρτήτως καταγωγής, είναι 

δυνατόν να προσφέρονται στη λιανική 

πώληση στον τελικό καταναλωτή μόνον 

εφόσον μια κατάλληλη ετικέτα ή 

επισήμανση αναφέρει: 

1. Τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στα 

σημεία α), β), γ) και ε) του παραρτήματος I 

τα οποία διατίθενται στο εμπόριο εντός της 

Ένωσης, ανεξαρτήτως γεωγραφικής 

προέλευσης, είναι δυνατόν να 

προσφέρονται στη λιανική πώληση στον 

τελικό καταναλωτή μόνον εφόσον μια 

κατάλληλη ετικέτα ή επισήμανση 

αναφέρει: 
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Αιτιολόγηση 

η μέθοδος παραγωγής, και ειδικότερα χρησιμοποιώντας τις εξής λέξεις: 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) εάν το προϊόν είναι νωπό ή εάν έχει 

αποψυχθεί· 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Ο Κανονισμός 1169/11 (ενημέρωση των καταναλωτών) ορίζει τις προϋποθέσεις για την 

χρησιμοποίηση του όρου "αποψυγμένο" για όλα τα προϊόντα διατροφής τα οποία είχαν 

προηγουμένως καταψυχθεί και αποψυχθεί προ της πωλήσεως. Δεν υφίσταται ανάγκη περαιτέρω 

απαιτήσεων για τα προϊόντα της αλιείας. Για λόγους σαφήνειας μπορεί να εφαρμόζεται στον 

τομέα αυτό μία μόνο νομοθετική διάταξη. 

 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 2 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού και κατά παρέκκλιση από το 

άρθρο 58(6) του κανονισμού του 

Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 1224/2009 και το 

άρθρο 68(3) του εκτελεστικού κανονισμού 

της Επιτροπής αριθ. 404/2011, Τα 

προϊόντα που κατεψύχθησαν προ της 

πωλήσεως και πωλούνται αποψυγμένα 

πρέπει να σημαίνονται κατά τις διατάξεις 

του Παραρτήματος VI του Κανονισμού 

ΕΕ 1169/2011. 
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Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 42α 

 Οικολογικά σήματα 

 Κατόπιν διαβουλεύσεων με τους 

ενδιαφερόμενους, η Επιτροπή υποβάλλει 

έως την 1η Ιανουαρίου 2013 στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο έκθεση, συνοδευόμενη από 

προτάσεις για την καθιέρωση σε επίπεδο 

ΕΕ ενός μηχανισμού παρακολούθησης 

και αξιολόγησης που αφορά συστήματα 

οικολογικού σήματος για προϊόντα 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η 

Επιτροπή δημοσιεύει ετησίως έκθεση 

αξιολόγησης σχετικά με την αξιοπιστία 

των οικολογικών σημάτων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας στην Ένωση. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) στην περίπτωση αλιευτικών προϊόντων 

που έχουν αλιευθεί στη θάλασσα, την 

ονομασία μιας εκ των περιοχών, 

υποπεριοχών ή διαιρέσεων που 

αναφέρονται στις περιοχές αλίευσης FAO· 

(α) στην περίπτωση αλιευτικών προϊόντων 

που έχουν αλιευθεί στη θάλασσα, τόσο την 

ονομασία όσο και τον διακριτικό αριθμό 
μιας εκ των περιοχών, υποπεριοχών ή 

διαιρέσεων που αναφέρονται στις περιοχές 

αλίευσης FAO· 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (στ α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 

2011, σχετικά με την παροχή 

πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 

καταναλωτές1, 

 __________________ 

 1 ΕΕ L 304, 2011 11 22, σ. 18 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

εκδίδονται μετά από κατάλληλη 

διαβούλευση με τους επιχειρηματίες 

μέσω ενός συμβουλευτικού Οργανισμού ο 

οποίος πρέπει να δημιουργηθεί για τον 

σκοπό αυτό (Συμβουλευτική Επιτροπή 

για θέματα γενικού ενδιαφέροντος και 

θέματα της αγοράς στον τομέα των 

προϊόντων της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας). 

Αιτιολόγηση 

Λόγω της οργάνωσης σε περιφέρειες και τα προβλεπόμενης διάλυσης της ΣΕΑΥ 

(Συμβουλευτικής Επιτροπής Aλιείας και Υδατοκαλλιέργειας), παραμένει η ανάγκη ενός 

συμβουλευτικού οργανισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα γενικού ενδιαφέροντος και τα 

θέματα της αγοράς στον τομέα των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα άρθρα 101 έως 106 της συνθήκης και Τα άρθρα 101 έως 106 της Συνθήκης και 
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οι διατάξεις εφαρμογής τους πρέπει να 

εφαρμόζονται στις συμφωνίες, αποφάσεις 

και πρακτικές του άρθρου 101 παράγραφος 

1 και του άρθρου 102 της συνθήκης που 

αφορούν την παραγωγή ή την εμπορία 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

οι διατάξεις εφαρμογής τους πρέπει να 

εφαρμόζονται στις συμφωνίες, αποφάσεις 

και πρακτικές του άρθρου 101 παράγραφος 

1 και του άρθρου 102 της συνθήκης που 

αφορούν την παραγωγή ή την εμπορία 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους σαφήνειας 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) δεν παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό 

για ένα σημαντικό μέρος των 

συγκεκριμένων προϊόντων· 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το κείμενο της Επιτροπής επιτρέπει την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού σε σχέση με ορισμένο 

μέρος των προϊόντων. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) διενεργεί σε τακτική βάση έρευνες 

όσον αφορά τις τιμές κατά μήκος της 

αλυσίδας εφοδιασμού στην Ένωση όσον 

αφορά τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας και διεξάγει αναλύσεις 

των τάσεων της αγοράς· 

(β) διενεργεί σε τακτική βάση έρευνες 

όσον αφορά τις τιμές κατά μήκος της 

αλυσίδας εφοδιασμού στην Ένωση όσον 

αφορά τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, διεξάγει αναλύσεις 

των τάσεων της αγοράς και δημοσιοποιεί 

τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών και 

αναλύσεων· 

 

Τροπολογία  48 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013, 

πλην των άρθρων 32, 35 και 36, που 

εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 

2014. 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013, 

πλην των άρθρων 32, 35 και 36, που 

εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 

2014. Οι διατάξεις που αφορούν την 

ενημέρωση των καταναλωτών, οι οποίες 

περιλαμβάνονται στο άρθρο 42, 

εφαρμόζονται από 13ης Δεκεμβρίου 2014. 
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