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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
(ΕΟΠ) για τα θαλάσσια αποθέματα ιχθύων και οστρακοειδών στην Ευρώπη1, είναι απίθανο να 
επιτευχθεί στις θάλασσες της Ευρώπης ο στόχος του 2020 όσον αφορά την ευρωστία των 
πληθυσμών ιχθύων και οστρακοειδών. Ο ΕΟΠ αναφέρει σημαντική διαφορά όσον αφορά την 
αποκατάσταση των αποθεμάτων: είναι πιθανό να επιτευχθούν οι στόχοι στον Βορειοανατολικό 
Ατλαντικό και στη Βαλτική, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη όσον αφορά τα αποθέματα 
στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. 

Εάν δεν αναληφθεί αποφασιστική δράση σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, η κλιματική 
αλλαγή θα επιδεινώσει την ευρωστία των ιχθύων και των αλιευτικών αποθεμάτων στις 
ευρωπαϊκές θάλασσες. Η ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική 
αλλαγή (IPCC) σχετικά με τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, 
της 24ης Σεπτεμβρίου 2019, υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση των προληπτικών προσεγγίσεων, 
όπως η αποκατάσταση των υπεραλιευμένων ή εξαντλημένων αποθεμάτων, και η ανταπόκριση 
των υφιστάμενων στρατηγικών διαχείρισης της αλιείας μειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο της 
κλιματικής αλλαγής στην αλιεία, ωφελούν δε τις περιφερειακές οικονομίες και τα μέσα 
βιοπορισμού. Η διαχείριση της αλιείας κατά τρόπο ώστε να αξιολογούνται τακτικά και να 
επικαιροποιούνται τα μέτρα σε βάθος χρόνου, με βάση τις εκτιμήσεις των μελλοντικών τάσεων 
των οικοσυστημάτων, μειώνει τους κινδύνους για την αλιεία. Επομένως, η αντιμετώπιση του 
προβλήματος της κλιματικής αλλαγής ωφελεί άμεσα τον αλιευτικό τομέα και ευνοεί τις 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές του.  

Επιπλέον, ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 ορίζει ότι, έως το 2020, θα πρέπει να δοθεί τέλος 
στην υπεραλίευση, στην παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία και στις καταστροφικές 
αλιευτικές πρακτικές. Θα πρέπει να εφαρμοστούν επιστημονικά σχέδια διαχείρισης, 
προκειμένου να αποκατασταθούν τα αλιευτικά αποθέματα όσο το δυνατόν συντομότερα, 
τουλάχιστον σε επίπεδα που να μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, όπως 
καθορίζεται από τα βιολογικά χαρακτηριστικά τους. 

Η βιώσιμη αλιευτική πολιτική ωφελεί πρωτίστως τους αλιείς, απορρέει δε από τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών. Ωστόσο, η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) 
θα αποτύχει χωρίς υποστήριξη από ένα αποτελεσματικό, διαφανές, δίκαιο και απλουστευμένο 
σύστημα επιβολής. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης επικροτεί, σε γενικές γραμμές, την πρόταση της Επιτροπής, 
καθώς αναγνωρίζει ότι το υφιστάμενο πλαίσιο εφαρμογής της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ 
στιγματίζεται από κενά, ανομοιόμορφη εφαρμογή, ανεπάρκεια πόρων και προσωπικού και 
ανίσχυρους αποτρεπτικούς παράγοντες. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατό να εγκριθεί η νομοθετική πρόταση κατά την 
προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Η Επιτροπή υπέβαλε αρχικά την πρόταση τον Μάιο 
του 2018, το δε αδιέξοδο στον φάκελο σημαίνει ότι η κοινή αλιευτική πολιτική εξακολουθεί 
να παρεμποδίζεται από ένα παρωχημένο πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί κατά 
προτεραιότητα, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η φιλοδοξία της πρότασης της Επιτροπής.  

1 ΕΟΠ, Αξιολόγηση των δεικτών σχετικά με την κατάσταση των θαλάσσιων αποθεμάτων ιχθύων και 
οστρακοειδών στην Ευρώπη, που δημοσιεύτηκε στις 10 Οκτωβρίου 2019
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Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εισάγει ορισμένες τροπολογίες που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση των διατάξεων για τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον σε ολόκληρη την πρόταση: 
ειδικότερα, διευκρινίζουν και ενισχύουν τις διατάξεις για την εποπτεία και τη συλλογή του 
αλιευτικού εξοπλισμού στο τέλος του κύκλου ζωής του, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν 
συμβάλλει στη θαλάσσια ρύπανση, σύμφωνα με την οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης· 
διασφαλίζουν την αναλογικότητα όσον αφορά τη χρήση εξοπλισμού CCTV στα αλιευτικά 
σκάφη· ορίζουν ένα αυστηρότερο ποσοστό για την προειδοποίηση της Επιτροπής από τα κράτη 
μέλη σε περίπτωση που πρόκειται να εξαντληθούν οι αλιευτικές δυνατότητες· ενισχύουν τις 
διατάξεις σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, προς όφελος των καταναλωτών· εισάγουν ελάχιστες 
ενωσιακές απαιτήσεις κατάρτισης για τους παρατηρητές ελέγχου της Ένωσης· ενισχύουν τις 
υποχρεώσεις της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και, τέλος, τη δυνατότητα της 
νεοσυσταθείσας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά εγκλήματα κατά του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά και την ΠΛΑ αλιεία. 

Επιπλέον, ο συντάκτης είναι της άποψης ότι ένα εύρωστο σύστημα επιβολής αναμένεται να 
ενισχύσει τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους νομοταγείς αλιείς εντός της Ένωσης 
και επίσης να παράσχει μεγαλύτερη σαφήνεια για τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που 
δραστηριοποιούνται σε ενωσιακά ύδατα – ένα ζήτημα που ενδέχεται να έχει ιδιαίτερη 
σημασία, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου 
όσον αφορά την αλιεία. 

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 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η κοινή αλιευτική πολιτική 
μεταρρυθμίστηκε σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28. Οι στόχοι της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής και οι απαιτήσεις για 
τον έλεγχο και την επιβολή στον τομέα της 
αλιείας καθορίζονται στα άρθρα 2 και 36 
του εν λόγω κανονισμού. Η επιτυχής 
εφαρμογή της εξαρτάται από το 
αποτελεσματικό και επικαιροποιημένο 
σύστημα ελέγχου και επιβολής.

(1) Η κοινή αλιευτική πολιτική 
μεταρρυθμίστηκε σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28. Οι στόχοι της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής και οι απαιτήσεις για 
τον έλεγχο και την επιβολή στον τομέα της 
αλιείας καθορίζονται στα άρθρα 2 και 36 
του εν λόγω κανονισμού. Η επιτυχής 
εφαρμογή της εξαρτάται από ένα 
απλουστευμένο, αποτελεσματικό, 
διαφανές και επικαιροποιημένο σύστημα 
ελέγχου και επιβολής, το οποίο 
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εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα κράτη 
μέλη.

__________________ __________________
28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 
την τροποποίηση των κανονισμών του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και 
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση 
των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) 
αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 
και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 
22).

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 
την τροποποίηση των κανονισμών του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και 
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση 
των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) 
αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 
και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 
22).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009 σχεδιάστηκε πριν από την 
έγκριση της νέας κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει 
καλύτερα τις απαιτήσεις για τον έλεγχο και 
την επιβολή της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013, καθώς και για να 
αξιοποιηθούν σύγχρονες και πιο 
οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες 
ελέγχου.

(3) Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009 σχεδιάστηκε πριν από την 
έγκριση της νέας κοινής αλιευτικής 
πολιτικής. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει 
καλύτερα τις απαιτήσεις για τον έλεγχο και 
την επιβολή της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013, για να αξιοποιηθούν 
σύγχρονες και πιο οικονομικά αποδοτικές 
τεχνολογίες ελέγχου, και για να ληφθούν 
υπόψη τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά 
πορίσματα όσον αφορά την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα των 
δραστηριοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η ειδική έκθεση της 
Διακυβερνητικής επιτροπής για την 
κλιματική αλλαγή σχετικά με τους 
ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα 
μεταβαλλόμενο κλίμα, της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2019, υπογραμμίζει ότι η 
ενίσχυση των προληπτικών 
προσεγγίσεων, όπως η αποκατάσταση 
των υπεραλιευμένων ή εξαντλημένων 
αποθεμάτων, και η ανταπόκριση των 
υφιστάμενων στρατηγικών διαχείρισης 
της αλιείας μειώνουν τον αρνητικό 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην 
αλιεία, ωφελούν δε τις περιφερειακές 
οικονομίες και τα μέσα βιοπορισμού. Η 
διαχείριση της αλιείας κατά τρόπο ώστε 
να αξιολογούνται τακτικά και να 
επικαιροποιούνται τα μέτρα σε βάθος 
χρόνου, με βάση τις εκτιμήσεις των 
μελλοντικών τάσεων των 
οικοσυστημάτων, μειώνει τους κινδύνους 
για την αλιεία, μολονότι έχει περιορισμένη 
ικανότητα αντιμετώπισης αλλαγών στο 
οικοσύστημα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 
ορίζει ότι, έως το 2020, θα πρέπει να 
δοθεί τέλος στην υπεραλίευση, στην 
παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία και 
στις καταστροφικές αλιευτικές 
πρακτικές. Θα πρέπει να εφαρμοστούν 
επιστημονικά σχέδια διαχείρισης, 
προκειμένου να αποκατασταθούν τα 
αλιευτικά αποθέματα όσο το δυνατόν 
συντομότερα, τουλάχιστον σε επίπεδα 
που να μπορούν να εξασφαλίσουν τη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση, όπως 
καθορίζεται από τα βιολογικά 
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χαρακτηριστικά τους. Έως το 2020, θα 
πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον το 
10 % των παράκτιων και θαλάσσιων 
περιοχών, σύμφωνα με το εθνικό και το 
διεθνές δίκαιο και με βάση τις βέλτιστες 
διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Η συνεκτική, σαφής, διαφανής, 
δίκαιη και αυστηρή εφαρμογή της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής θα συμβάλει όχι 
μόνο στην προώθηση ενός δυναμικού 
αλιευτικού κλάδου και στην εξασφάλιση 
ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τις 
αλιευτικές κοινότητες, αλλά και στη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας στον τομέα 
της αλιείας και στην επίτευξη των 
στόχων για τη βιοποικιλότητα.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009 έχει τροποποιηθεί από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/812 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31 με 
στόχο την ευθυγράμμιση ορισμένων από 
τις διατάξεις του με την υποχρέωση 
εκφόρτωσης που ορίζεται στο άρθρο 15 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Για 
να καταστεί δυνατός ο σωστός έλεγχος της 
υποχρέωσης εκφόρτωσης, ορισμένο 
ποσοστό αλιευτικών σκαφών θα πρέπει να 
εξοπλιστεί, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, 
με ηλεκτρονικές συσκευές 
παρακολούθησης συνεχούς καταγραφής, 
συμπεριλαμβανομένων των κλειστών 

(14) Ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009 έχει τροποποιηθεί από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/812 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31 με 
στόχο την ευθυγράμμιση ορισμένων από 
τις διατάξεις του με την υποχρέωση 
εκφόρτωσης που ορίζεται στο άρθρο 15 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Για 
να καταστεί δυνατός ο σωστός έλεγχος της 
υποχρέωσης εκφόρτωσης, ορισμένο 
ποσοστό αλιευτικών σκαφών θα πρέπει να 
εξοπλιστεί, βάσει αξιολόγησης κινδύνου 
που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, με 
ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης 
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κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV). Τα 
δεδομένα από CCTV μπορούν να 
συμπληρώνονται από δεδομένα άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης. Τα δεδομένα από αυτές 
τις συσκευές, μεταξύ άλλων από CCTV, 
θα παράσχουν στους υπαλλήλους των 
κρατών μελών τα μέσα για τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης με την υποχρέωση 
εκφόρτωσης στη θάλασσα. Η καταγραφή 
από CCTV θα πρέπει να αφορά μόνο τα 
εργαλεία και τα τμήματα των σκαφών 
όπου πραγματοποιούνται η φόρτωση επί 
του σκάφους, ο χειρισμός και η 
αποθήκευση των αλιευτικών προϊόντων. Η 
παρακολούθηση CCTV θα πρέπει να 
καταγράφεται τοπικά και θα πρέπει να 
τίθεται στη διάθεση αποκλειστικά των 
υπαλλήλων των κρατών μελών ή των 
επιθεωρητών της Ένωσης κατόπιν 
αιτήματος, ιδίως στο πλαίσιο 
επιθεωρήσεων, ερευνών ή ελέγχων.

συνεχούς καταγραφής, 
συμπεριλαμβανομένων των κλειστών 
κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV). Τα 
δεδομένα από CCTV μπορούν να 
συμπληρώνονται από δεδομένα άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης, όπως συστήματα για 
την ανίχνευση αλιευτικών 
δραστηριοτήτων ή την εκτίμηση της 
μάζας των αλιευμάτων. Τα δεδομένα από 
αυτές τις συσκευές, μεταξύ άλλων από 
CCTV, θα παράσχουν στους υπαλλήλους 
των κρατών μελών τα μέσα για τον έλεγχο 
της συμμόρφωσης με την υποχρέωση 
εκφόρτωσης στη θάλασσα. Η καταγραφή 
από CCTV θα πρέπει να αφορά μόνο τα 
εργαλεία και τα τμήματα των σκαφών 
όπου πραγματοποιούνται η φόρτωση επί 
του σκάφους, ο χειρισμός και η 
αποθήκευση των αλιευτικών προϊόντων. Η 
παρακολούθηση CCTV θα πρέπει να 
καταγράφεται τοπικά και θα πρέπει να 
τίθεται στη διάθεση αποκλειστικά των 
υπαλλήλων των κρατών μελών ή των 
επιθεωρητών της Ένωσης κατόπιν 
αιτήματος, ιδίως στο πλαίσιο 
επιθεωρήσεων, ερευνών ή ελέγχων. Ο εν 
λόγω εξοπλισμός CCTV δεν θα πρέπει να 
έχει δυνατότητα ηχογράφησης.

__________________ __________________
31 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/812 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
850/98, (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, (ΕΚ) αριθ. 
1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) 
αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 και 
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, και 
των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την υποχρέωση εκφόρτωσης, και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1434/98 του Συμβουλίου (ΕΕ L 133 της 
29.5.2015, σ. 1).

31 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/812 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
850/98, (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, (ΕΚ) αριθ. 
1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) 
αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 και 
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, και 
των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την υποχρέωση εκφόρτωσης, και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1434/98 του Συμβουλίου (ΕΕ L 133 της 
29.5.2015, σ. 1).
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Κατά την επιδίωξη των στόχων 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, μέγιστη 
προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην καλή 
μεταχείριση των ζώων, σύμφωνα με το 
άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και, 
κατά περίπτωση, στην ασφάλεια των 
τροφίμων και των ζωοτροφών και την 
υγεία των ζώων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η υποβολή δεδομένων καταγραφής 
αλιευμάτων σε έντυπη μορφή έχει 
οδηγήσει σε ελλιπή και αναξιόπιστη 
αναφορά και, εν τέλει, σε ανεπαρκή 
αναφορά των αλιευμάτων από τους 
επιχειρηματίες στα κράτη μέλη και από τα 
κράτη μέλη στην Επιτροπή, ενώ 
παράλληλα παρεμποδίζει την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. 
Ως εκ τούτου, θεωρείται απαραίτητο οι 
πλοίαρχοι να καταγράφουν τα δεδομένα 
σχετικά με τα αλιεύματα σε ψηφιακή 
μορφή και να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά, 
και πιο συγκεκριμένα στα ημερολόγια, στις 
δηλώσεις μεταφόρτωσης και στις δηλώσεις 
εκφόρτωσης.

(16) Η υποβολή δεδομένων καταγραφής 
αλιευμάτων σε έντυπη μορφή έχει 
οδηγήσει σε ελλιπή και αναξιόπιστη 
αναφορά και, εν τέλει, σε ανεπαρκή 
αναφορά των αλιευμάτων από τους 
επιχειρηματίες στα κράτη μέλη και από τα 
κράτη μέλη στην Επιτροπή, ενώ 
παράλληλα παρεμποδίζει την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
και υπόψη των αναγνωρισμένων 
επιστημονικών οργανισμών που είναι 
επιφορτισμένοι με την έκδοση 
γνωμοδοτήσεων για τον καθορισμό των 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, 
θεωρείται απαραίτητο οι πλοίαρχοι να 
καταγράφουν τα δεδομένα σχετικά με τα 
αλιεύματα σε ψηφιακή μορφή και να τα 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά σε τακτική 
βάση, και πιο συγκεκριμένα στα 
ημερολόγια, στις δηλώσεις μεταφόρτωσης 
και στις δηλώσεις εκφόρτωσης. Θα πρέπει 
να εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
παρέχουν εκπαιδευτικά εργαλεία στους 
πλοιάρχους, ώστε να διευκολύνεται η 
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επιγραμμική καταγραφή των δεδομένων 
αυτών.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Όταν ένα αλιευτικό σκάφος 
αναχωρεί, θα πρέπει να κάνει αμέσως 
εκκίνηση ενός ηλεκτρονικού ημερολογίου 
και ένα μοναδικό αναγνωριστικό 
αλιευτικού ταξιδίου θα εκχωρείται για 
αυτό το ταξίδι. Το ημερολόγιο, οι 
δηλώσεις μεταφόρτωσης και οι δηλώσεις 
εκφόρτωσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
μια αναφορά σε αυτό το μοναδικό 
αναγνωριστικό αλιευτικού ταξιδίου ώστε 
να είναι δυνατή η διενέργεια ενισχυμένων 
ελέγχων και να βελτιωθούν η επικύρωση 
των δεδομένων από τα κράτη μέλη και η 
ιχνηλασιμότητα των αλιευτικών προϊόντων 
στην αλυσίδα εφοδιασμού. Για να 
βελτιωθεί και να απλουστευτεί η 
διαβίβαση πληροφοριών για απώλειες 
αλιευτικών εργαλείων στις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών, το ημερολόγιο θα 
πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για 
απολεσθέντα εργαλεία.

(20) Όταν ένα αλιευτικό σκάφος 
αναχωρεί, θα πρέπει να κάνει αμέσως 
εκκίνηση ενός ηλεκτρονικού ημερολογίου 
και ένα μοναδικό αναγνωριστικό 
αλιευτικού ταξιδίου θα εκχωρείται για 
αυτό το ταξίδι. Το ημερολόγιο, οι 
δηλώσεις μεταφόρτωσης και οι δηλώσεις 
εκφόρτωσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
μια αναφορά σε αυτό το μοναδικό 
αναγνωριστικό αλιευτικού ταξιδίου ώστε 
να είναι δυνατή η διενέργεια ενισχυμένων 
ελέγχων και να βελτιωθούν η επικύρωση 
των δεδομένων από τα κράτη μέλη και η 
ιχνηλασιμότητα των αλιευτικών προϊόντων 
στην αλυσίδα εφοδιασμού. Για να 
βελτιωθεί και να απλουστευτεί η 
διαβίβαση πληροφοριών για απώλειες 
αλιευτικών εργαλείων στις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών, το ημερολόγιο θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ακριβείς 
πληροφορίες για απολεσθέντα εργαλεία, οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν τη γεωγραφική 
θέση, την ημερομηνία και την ώρα της 
απώλειας καθώς και το μέγεθος και τον 
τύπο των εργαλείων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι κανόνες για την υποβολή των 
συγκεντρωτικών δεδομένων αλιευμάτων 
και των αλιευτικών προσπαθειών στην 
Επιτροπή θα πρέπει να απλουστευτούν 

(24) Οι κανόνες για την υποβολή των 
συγκεντρωτικών δεδομένων αλιευμάτων 
και των αλιευτικών προσπαθειών στην 
Επιτροπή θα πρέπει να απλουστευτούν 
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μέσω της πρόβλεψης μίας μόνο 
ημερομηνίας για όλες τις υποβολές.

μέσω της πρόβλεψης μίας μόνο 
ημερομηνίας για όλες τις υποβολές. Τα 
δεδομένα αυτά θα πρέπει επίσης να 
διαδίδονται και να διατίθενται στο κοινό, 
με την επιφύλαξη της αφαίρεσης 
ευαίσθητων δεδομένων και της 
ανωνυμοποίησης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Οι περιοχές περιορισμένης αλιείας 
ορίζονται δυνάμει της ενωσιακής 
νομοθεσίας, της εθνικής νομοθεσίας και 
διεθνών συμφωνιών. Συνεπώς, οι διατάξεις 
σχετικά με τον έλεγχο των περιοχών 
περιορισμένης αλιείας από τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ισχύουν για τις περιοχές 
περιορισμένης αλιείας ανεξάρτητα από την 
τοποθεσία τους. Κατά περίπτωση, θα 
πρέπει να ελέγχονται επίσης τα σκάφη 
ερασιτεχνικής αλιείας που αλιεύουν σε 
περιοχές περιορισμένης αλιείας.

(29) Τα δίκτυα προστατευόμενων 
περιοχών συμβάλλουν στη διατήρηση των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
και καθιστούν δυνατές τις μελλοντικές 
επιλογές προσαρμογής με βάση το 
οικοσύστημα, καθώς διευκολύνουν τις 
μετακινήσεις ειδών και πληθυσμών, 
καθώς και τις οικοσυστημικές μεταβολές, 
που προκύπτουν από την αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη και την άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας. Οι περιοχές 
περιορισμένης αλιείας ορίζονται δυνάμει 
της ενωσιακής νομοθεσίας, της εθνικής 
νομοθεσίας και διεθνών συμφωνιών. 
Συνεπώς, οι διατάξεις σχετικά με τον 
έλεγχο των περιοχών περιορισμένης 
αλιείας από τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ισχύουν για τις περιοχές περιορισμένης 
αλιείας ανεξάρτητα από την τοποθεσία 
τους. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να 
ελέγχονται επίσης τα σκάφη ερασιτεχνικής 
αλιείας που αλιεύουν σε περιοχές 
περιορισμένης αλιείας.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προετοιμάσουν και να 
δρομολογήσουν εκστρατεία ενημέρωσης 
των αλιέων και των επιχειρηματιών στον 
τομέα της ερασιτεχνικής αλιείας, ώστε να 
κοινοποιήσουν δεόντως τις νέες διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
ανιχνευσιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 
18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32, ο εκτελεστικός κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 931/201133 ορίζει ορισμένους 
κανόνες ανιχνευσιμότητας για τον 
συγκεκριμένο τομέα των τροφίμων ζωικής 
προέλευσης και, ειδικότερα, ένα σύνολο 
συγκεκριμένων πληροφοριών πρέπει να 
τηρείται σε αρχείο από τους 
επιχειρηματίες, να τίθεται στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών κατόπιν αιτήματος και να 
διαβιβάζεται στον επιχειρηματία στον 
οποίο παρέχεται το αλιευτικό προϊόν. Στον 
τομέα της αλιείας, η ανιχνευσιμότητα είναι 
σημαντική όχι μόνο για σκοπούς 
ασφάλειας των τροφίμων, αλλά και για τη 
διενέργεια ελέγχων και τη διασφάλιση της 
προστασίας των καταναλωτών.

(34) Σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
ανιχνευσιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 
18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32, ο εκτελεστικός κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 931/201133 ορίζει ορισμένους 
κανόνες ανιχνευσιμότητας για τον 
συγκεκριμένο τομέα των τροφίμων ζωικής 
προέλευσης και, ειδικότερα, ένα σύνολο 
συγκεκριμένων πληροφοριών πρέπει να 
τηρείται σε αρχείο από τους 
επιχειρηματίες, να τίθεται στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών κατόπιν αιτήματος και να 
διαβιβάζεται στον επιχειρηματία στον 
οποίο παρέχεται το αλιευτικό προϊόν. Στον 
τομέα της αλιείας, η ανιχνευσιμότητα είναι 
σημαντική όχι μόνο για σκοπούς 
ασφάλειας των τροφίμων, αλλά και για τη 
διενέργεια ελέγχων, τη διασφάλιση της 
προστασίας των καταναλωτών, την 
καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας και την 
προστασία των νομοταγών αλιέων από 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

__________________ __________________
32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 
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για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 
1.2.2002, σ. 1).

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 
1.2.2002, σ. 1).

33 Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής 
(ΕΕ) αριθ. 931/2011 της 19ης 
Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τις 
απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας που ορίζει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης (ΕΕ L 242 της 20.9.2011, 
σ. 2).

33 Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής 
(ΕΕ) αριθ. 931/2011 της 19ης 
Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τις 
απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας που ορίζει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης (ΕΕ L 242 της 20.9.2011, 
σ. 2).

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι ίδιοι κανόνες θα πρέπει να 
ισχύουν για τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται από 
τρίτες χώρες. Στην περίπτωση των 
εισαγόμενων προϊόντων, οι υποχρεωτικές 
πληροφορίες ανιχνευσιμότητας θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν μια αναφορά στο 
πιστοποιητικό αλιευμάτων που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1005/200834.

(37) Οι ίδιοι κανόνες θα πρέπει να 
ισχύουν για τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται από 
τρίτες χώρες, με γνώμονα να τηρούνται 
υψηλά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων 
και να προάγονται βιώσιμες αλιευτικές 
πρακτικές στις χώρες αυτές. Στην 
περίπτωση των εισαγόμενων προϊόντων, οι 
υποχρεωτικές πληροφορίες 
ανιχνευσιμότητας θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μια αναφορά στο 
πιστοποιητικό αλιευμάτων που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1005/200834.

__________________ __________________
34 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του 
Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, 
περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος 
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της 
παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, 
τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και 

34 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του 
Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, 
περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος 
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της 
παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, 
τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και 
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(ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) 
αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 
29.10.2008, σ. 1).

(ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) 
αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 
29.10.2008, σ. 1).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και έγκαιρη διαβίβαση 
των πληροφοριών ανιχνευσιμότητας 
σχετικά με τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, αυτές οι πληροφορίες 
θα πρέπει να καταγράφονται σε ψηφιακή 
μορφή και να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά 
εντός της αλυσίδας εφοδιασμού και στις 
αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήματος.

(38) Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και έγκαιρη διαβίβαση 
των πληροφοριών ανιχνευσιμότητας 
σχετικά με τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, αυτές οι πληροφορίες 
θα πρέπει να καταγράφονται σε ψηφιακή 
μορφή και να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά 
εντός της αλυσίδας εφοδιασμού και στις 
αρμόδιες αρχές εντός 24 ωρών κατ’ 
ανώτατο όριο.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Για να επιτευχθούν οι στόχοι της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, η αξιοπιστία 
και η ολοκληρωμένη συλλογή των 
δεδομένων για τα αλιεύματα είναι ύψιστης 
σημασίας. Πιο συγκεκριμένα, η 
καταγραφή αλιευμάτων κατά τον χρόνο 
της εκφόρτωσης θα πρέπει να 
πραγματοποιείται με όσο το δυνατόν πιο 
αξιόπιστο τρόπο. Προς αυτό τον σκοπό, 
πρέπει να ενισχυθούν οι διαδικασίες που 
αφορούν τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων 
μετά την εκφόρτωση.

(40) Για να επιτευχθούν οι στόχοι της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, η αξιοπιστία 
και η ολοκληρωμένη συλλογή των 
δεδομένων για τα αλιεύματα είναι ύψιστης 
σημασίας. Πιο συγκεκριμένα, η 
καταγραφή αλιευμάτων κατά τον χρόνο 
της εκφόρτωσης θα πρέπει να 
πραγματοποιείται με όσο το δυνατόν πιο 
αξιόπιστο τρόπο. Προς αυτό τον σκοπό, 
πρέπει να ενισχυθούν οι διαδικασίες που 
αφορούν τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων 
μετά την εκφόρτωση και να υπάρξει 
επένδυση στην ψηφιοποίηση των τόπων 
εκφόρτωσης, για τη διευκόλυνση της 
συστηματικής και τυποποιημένης 
συλλογής δεδομένων.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Η ζύγιση θα πρέπει να εκτελείται 
σε συστήματα εγκεκριμένα από τις 
αρμόδιες αρχές και από επιχειρηματίες που 
είναι εγκεκριμένοι από τα κράτη μέλη για 
την εκτέλεση αυτής της εργασίας. Όλα τα 
προϊόντα θα πρέπει να ζυγίζονται ανά 
είδος μετά την εκφόρτωση, καθώς κατά 
αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η πιο 
ακριβής αναφορά των αλιευμάτων. 
Επιπλέον, τα μητρώα ζύγισης θα πρέπει να 
συμπληρώνονται ηλεκτρονικά και να 
τηρούνται για τρία έτη.

(41) Η ζύγιση θα πρέπει να εκτελείται 
σε συστήματα εγκεκριμένα από τις 
αρμόδιες αρχές και από επιχειρηματίες που 
είναι εγκεκριμένοι από τα κράτη μέλη για 
την εκτέλεση αυτής της εργασίας. Όλα τα 
προϊόντα θα πρέπει να ζυγίζονται ανά 
είδος μετά την εκφόρτωση, καθώς κατά 
αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η πιο 
ακριβής αναφορά των αλιευμάτων. 
Επιπλέον, τα μητρώα ζύγισης θα πρέπει να 
συμπληρώνονται ηλεκτρονικά και να 
τηρούνται για τρία έτη. Τα εν λόγω 
συστήματα θα πρέπει να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που συμφωνήθηκαν 
μεταξύ των κρατών μελών με γνώμονα 
την τυποποίησή τους σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού στα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη δικαστική μεταχείριση όλων των 
παραβατών των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, οι διατάξεις που 
αφορούν τον καθορισμό των 
συμπεριφορών που συνιστούν σοβαρές 
παραβάσεις αυτών των κανόνων θα πρέπει 
να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν.

(49) Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού στα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη δικαστική μεταχείριση όλων των 
παραβατών των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, οι διατάξεις που 
αφορούν τον καθορισμό των 
συμπεριφορών που συνιστούν σοβαρές 
παραβάσεις αυτών των κανόνων θα πρέπει 
να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν, 
ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και 
συνεπής εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη 
μέλη.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για 
τον έλεγχο και την επιβολή στον τομέα της 
αλιείας. Πιο συγκεκριμένα, για τον σκοπό 
της παρακολούθησης των αλιευτικών 
δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
κατανάλωσης της ποσόστωσης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να 
επεξεργάζεται δεδομένα από ημερολόγια, 
δηλώσεις εκφόρτωσης, δελτία πώλησης 
και άλλα δεδομένα αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, για τον σκοπό της 
επικύρωσης των συγκεντρωτικών 
δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη 
μέλη. Για τη διενέργεια επαληθεύσεων και 
ελέγχων, καθώς και για την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 
ελέγχου των κρατών μελών, η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχει πρόσβαση και να 
επεξεργάζεται πληροφορίες, όπως οι 
εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου των 
παρατηρητών και η βάση δεδομένων 
παραβάσεων. Στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας και της συμμόρφωσης με 
τις διεθνείς συμφωνίες και τα μέτρα 
διατήρησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επεξεργάζεται, όταν είναι απαραίτητο, 
δεδομένα για τις αλιευτικές 
δραστηριότητες των ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών εκτός των ενωσιακών 
υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
αναγνωριστικών των σκαφών και του 
ονόματος του ιδιοκτήτη του σκάφους και 
του πλοιάρχου.

(58) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για 
τον έλεγχο και την επιβολή στον τομέα της 
αλιείας. Πιο συγκεκριμένα, για τον σκοπό 
της παρακολούθησης των αλιευτικών 
δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
κατανάλωσης της ποσόστωσης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να 
επεξεργάζεται δεδομένα από ημερολόγια, 
δηλώσεις εκφόρτωσης, δελτία πώλησης 
και άλλα δεδομένα αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, για τον σκοπό της 
επικύρωσης των συγκεντρωτικών 
δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη 
μέλη. Για τη διενέργεια επαληθεύσεων και 
ελέγχων, καθώς και για την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 
ελέγχου των κρατών μελών, η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχει πρόσβαση και να 
επεξεργάζεται πληροφορίες, όπως οι 
εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου των 
παρατηρητών και η βάση δεδομένων 
παραβάσεων. Στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας και της συμμόρφωσης με 
τις διεθνείς συμφωνίες και τα μέτρα 
διατήρησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επεξεργάζεται, όταν είναι απαραίτητο, 
δεδομένα για τις αλιευτικές 
δραστηριότητες των ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών εκτός των ενωσιακών 
υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
αναγνωριστικών των σκαφών και του 
ονόματος του ιδιοκτήτη του σκάφους και 
του πλοιάρχου. Τα αποθηκευμένα 
δεδομένα θα πρέπει να καθίστανται 
διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές εάν 
υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία 
και/ή την ασφάλεια των τροφίμων.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που συλλέγονται, 
διαβιβάζονται και αποθηκεύονται πρέπει 
να συμμορφώνονται με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α.
__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) το σημείο 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

3. ως «έλεγχος» νοείται η 
παρακολούθηση και η επιτήρηση·

«3. ως «έλεγχος» νοείται η 
παρακολούθηση και η επιτήρηση 
δραστηριοτήτων αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας, αγορών ή 
ιχθυοσκαλών που καλύπτονται από την 
κοινή αλιευτική πολιτική, 
συμπεριλαμβανομένης της σχετικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας·»
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β β) το σημείο 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

6. ως «υπάλληλος» νοείται το 
πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται από 
εθνική αρχή, από την Επιτροπή ή από την 
Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας 
να διενεργήσει επιθεώρηση·

«6. ως «υπάλληλος» νοείται το 
πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται από 
εθνική αρχή, από την Επιτροπή ή από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της 
Αλιείας να διενεργήσει επιθεώρηση·»

(Σε ολόκληρο το κείμενο, όλες οι αναφορές 
στην «Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της 
Αλιείας» θα πρέπει να αλλάξουν σε 
«Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της 
Αλιείας». Η τροπολογία αφορά το σύνολο 
του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες προσαρμογές σε ολόκληρο το 
κείμενο.)

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 7

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β γ) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

7. ως «επιθεωρητές της Κοινότητας» 
νοούνται οι υπάλληλοι κράτους μέλους, ή 
της Επιτροπής ή του οργάνου που ορίζει η 
ίδια, όπως αναφέρεται στον κατάλογο του 
άρθρου 79 του παρόντος κανονισμού·

«7. ως «επιθεωρητές της Κοινότητας» 
νοούνται οι υπάλληλοι κράτους μέλους, ή 
της Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, όπως 
αναφέρεται στον κατάλογο του άρθρου 79 
του παρόντος κανονισμού·»
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο ια α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«34α. ως «ιχνηλασιμότητα» νοείται η 
ιχνηλασιμότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α.
__________________
1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 
για τον καθορισμό των γενικών αρχών 
και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε 
θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 
31 της 1.2.2002, σ. 1).»

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) διαδικασίες ώστε να κοινοποιείται 
το πέρας της χρήσης αλιευτικών 
εργαλείων σύμφωνα με τις οδηγίες (ΕΕ) 
2019/8831α και 2019/9041β του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.
_________________
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1α Οδηγία (EE) 2019/883 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, 
σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων 
από πλοία (ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 
116).
1β Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη μείωση 
των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών 
προϊόντων στο περιβάλλον (ΕΕ L 155 της 
12.6.2019, σ. 1).

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε 
λειτουργία Συστήματα Παρακολούθησης 
Σκαφών για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση του στίγματος και της 
κίνησης των αλιευτικών σκαφών τα οποία 
φέρουν τη σημαία τους, όπου και αν 
βρίσκονται, και των αλιευτικών σκαφών 
στα ύδατα των κρατών μελών μέσω της 
συλλογής και της ανάλυσης των 
δεδομένων στίγματος σκάφους. Κάθε 
κράτος μέλος σημαίας διασφαλίζει τη 
συνεχή και συστηματική παρακολούθηση 
και τον έλεγχο της ακρίβειας των 
δεδομένων στίγματος σκάφους.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε 
λειτουργία Συστήματα Παρακολούθησης 
Σκαφών για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση του στίγματος, της 
κίνησης και της αλιευτικής 
δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών 
τα οποία φέρουν τη σημαία τους, όπου και 
αν βρίσκονται, και των αλιευτικών 
σκαφών στα ύδατα των κρατών μελών 
μέσω της συλλογής και της ανάλυσης των 
δεδομένων στίγματος σκάφους. Κάθε 
κράτος μέλος σημαίας διασφαλίζει τη 
συνεχή και συστηματική παρακολούθηση 
και τον έλεγχο της ακρίβειας των 
δεδομένων στίγματος σκάφους.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη έχουν 
εγκατεστημένα επ’ αυτών συσκευές 
πλήρους λειτουργίας, οι οποίες επιτρέπουν 
τον αυτόματο εντοπισμό και την 
αναγνώριση των σκαφών από ένα Σύστημα 
Παρακολούθησης Σκαφών μέσω της 
διαβίβασης του γεωγραφικού στίγματος 
σκάφους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη έχουν 
εγκατεστημένα επ’ αυτών συσκευές 
πλήρους λειτουργίας, οι οποίες επιτρέπουν 
τον αυτόματο εντοπισμό και την 
αναγνώριση των σκαφών από ένα Σύστημα 
Παρακολούθησης Σκαφών μέσω της 
διαβίβασης του γεωγραφικού στίγματος 
σκάφους ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με 
δυνατότητα αποστολής γεωγραφικού 
στίγματος ανά 10 λεπτά.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα Συστήματα Παρακολούθησης Σκαφών 
δίνουν επίσης πάντα στο κέντρο 
παρακολούθησης αλιείας, που αναφέρεται 
στο άρθρο 9α, του κράτους μέλους 
σημαίας την αναζήτηση του αλιευτικού 
σκάφους ανά πάσα στιγμή. Η διαβίβαση 
του γεωγραφικού στίγματος σκάφους και ο 
εντοπισμός θα πραγματοποιούνται είτε 
μέσω δορυφορικής σύνδεσης είτε με τη 
χρήση επίγειου κινητού δικτύου, όταν το 
σύστημα βρίσκεται εντός της εμβέλειας 
τέτοιου δικτύου.

Τα Συστήματα Παρακολούθησης Σκαφών 
δίνουν επίσης πάντα στο κέντρο 
παρακολούθησης αλιείας, που αναφέρεται 
στο άρθρο 9α, του κράτους μέλους 
σημαίας την αναζήτηση του αλιευτικού 
σκάφους ανά πάσα στιγμή. Η διαβίβαση 
του γεωγραφικού στίγματος σκάφους και ο 
εντοπισμός θα πραγματοποιούνται είτε 
μέσω δορυφορικής σύνδεσης είτε με τη 
χρήση επίγειου κινητού δικτύου, όταν το 
σύστημα βρίσκεται εντός της εμβέλειας 
τέτοιου δικτύου, ή μέσω άλλης 
τεχνολογίας που διατίθεται για τη 
σύνδεση επικοινωνίας δεδομένων, η 
οποία επιτρέπει ασφαλείς και ταχείες 
διαβιβάσεις.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών μήκους μικρότερου 
των 12 μέτρων μπορούν να φέρουν επί του 
σκάφους κινητή συσκευή η οποία 
επιτρέπει τον αυτόματο εντοπισμό και 
αναγνώριση του σκάφους από Σύστημα 
Παρακολούθησης Σκαφών μέσω της 
καταγραφής και της διαβίβασης του 
γεωργικού στίγματος σκάφους ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που η 
συσκευή δεν βρίσκεται εντός της 
εμβέλειας κινητού δικτύου, το γεωγραφικό 
στίγμα σκάφους καταγράφεται και 
διαβιβάζεται όταν το σκάφος βρεθεί εντός 
της εμβέλειας τέτοιου δικτύου και το 
αργότερο πριν από τον κατάπλου σε 
λιμένα.

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών μήκους μικρότερου 
των 12 μέτρων μπορούν να φέρουν επί του 
σκάφους πλήρως λειτουργική κινητή 
συσκευή η οποία επιτρέπει τον αυτόματο 
εντοπισμό και αναγνώριση του σκάφους 
από Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών 
μέσω της καταγραφής και της διαβίβασης 
του γεωργικού στίγματος σκάφους ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα σχεδόν σε 
πραγματικό χρόνο με δυνατότητα 
αποστολής γεωγραφικού στίγματος ανά 
10 λεπτά. ,Σε περίπτωση που η συσκευή 
δεν βρίσκεται εντός της εμβέλειας δικτύου 
επικοινωνίας, το γεωγραφικό στίγμα 
σκάφους καταγράφεται και διαβιβάζεται 
όταν το σκάφος βρεθεί εντός της εμβέλειας 
τέτοιου δικτύου και το αργότερο κατά τον 
κατάπλου σε λιμένα.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν ένα ενωσιακό αλιευτικό 
σκάφος βρίσκεται στα ύδατα άλλου 
κράτους μέλους, το κράτος μέλος σημαίας 
διαθέτει το γεωγραφικό στίγμα σκάφους 
για το εν λόγω σκάφος μέσω αυτόματης 
διαβίβασης στο κέντρο παρακολούθησης 
αλιείας των παράκτιων κρατών μελών. Το 
γεωγραφικό στίγμα σκάφους διατίθεται 
επίσης στο κράτος μέλος στους λιμένες 
του οποίου ένα αλιευτικό σκάφος είναι 
πιθανόν να εκφορτώσει τα αλιεύματά του ή 
στα ύδατα του οποίου το αλιευτικό σκάφος 
είναι πιθανόν να συνεχίσει τις αλιευτικές 
του δραστηριότητες.

4. Όταν ένα ενωσιακό αλιευτικό 
σκάφος βρίσκεται στα ύδατα άλλου 
κράτους μέλους, το κράτος μέλος σημαίας 
διαθέτει το γεωγραφικό στίγμα σκάφους 
για το εν λόγω σκάφος μέσω αυτόματης 
διαβίβασης στο κέντρο παρακολούθησης 
αλιείας των παράκτιων κρατών μελών. Το 
γεωγραφικό στίγμα σκάφους κατά το 
οικείο αλιευτικό ταξίδι διατίθεται επίσης 
με αυτόματη διαβίβαση στο Κέντρο 
Παρακολούθησης Αλιείας του κράτους 
μέλους στους λιμένες του οποίου ένα 
αλιευτικό σκάφος είναι πιθανόν να 
εκφορτώσει τα αλιεύματά του ή στα ύδατα 
του οποίου το αλιευτικό σκάφος είναι 
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πιθανόν να συνεχίσει τις αλιευτικές του 
δραστηριότητες.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ένα ενωσιακό αλιευτικό 
σκάφος δραστηριοποιείται στα ύδατα 
τρίτης χώρας ή σε ύδατα όπου οι 
αλιευτικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο 
διαχείρισης από περιφερειακή οργάνωση 
διαχείρισης της αλιείας, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και εφόσον το 
προβλέπει η συμφωνία με την εν λόγω 
τρίτη χώρα ή οι ισχύοντες κανόνες της εν 
λόγω οργάνωσης, το γεωγραφικό στίγμα 
σκάφους διατίθεται επίσης στην εν λόγω 
χώρα ή στην εν λόγω οργάνωση.

5. Εάν ένα ενωσιακό αλιευτικό 
σκάφος δραστηριοποιείται στα ύδατα 
τρίτης χώρας ή σε ύδατα όπου οι 
αλιευτικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο 
διαχείρισης από περιφερειακή οργάνωση 
διαχείρισης της αλιείας, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και εφόσον το 
προβλέπει η συμφωνία με την εν λόγω 
τρίτη χώρα ή οι ισχύοντες κανόνες της εν 
λόγω οργάνωσης, το γεωγραφικό στίγμα 
σκάφους κατά το οικείο αλιευτικό ταξίδι 
διατίθεται επίσης με αυτόματη διαβίβαση 
στον φορέα που έχει οριστεί από την εν 
λόγω χώρα ή την εν λόγω οργάνωση.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
λειτουργία Κέντρων Παρακολούθησης 
Αλιείας (ΚΠΑ) που παρακολουθούν τις 
αλιευτικές δραστηριότητες και την 
αλιευτική προσπάθεια. Το Κέντρο 
Παρακολούθησης Αλιείας ενός κράτους 
μέλους παρακολουθεί τα αλιευτικά σκάφη 
που φέρουν τη σημαία του εν λόγω 
κράτους, ανεξάρτητα από τα ύδατα στα 
οποία δραστηριοποιούνται ή από το λιμάνι 
στο οποίο ευρίσκονται, καθώς και τα 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
λειτουργία Κέντρων Παρακολούθησης 
Αλιείας (ΚΠΑ) που παρακολουθούν τις 
αλιευτικές δραστηριότητες και την 
αλιευτική προσπάθεια. Το Κέντρο 
Παρακολούθησης Αλιείας ενός κράτους 
μέλους παρακολουθεί τα αλιευτικά σκάφη 
που φέρουν τη σημαία του εν λόγω 
κράτους, ανεξάρτητα από τα ύδατα στα 
οποία δραστηριοποιούνται ή από το λιμάνι 
στο οποίο ευρίσκονται, καθώς και τα 
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ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που φέρουν 
σημαία άλλων κρατών μελών και τα 
αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών τα οποία 
υπόκεινται σε διατάξεις για το Σύστημα 
Παρακολούθησης Σκαφών και ασκούν 
δραστηριότητα στα ύδατα που βρίσκονται 
στην επικράτεια ή στη δικαιοδοσία του εν 
λόγω κράτους μέλους.

ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που φέρουν 
σημαία άλλων κρατών μελών και τα 
αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών τα οποία 
υπόκεινται σε διατάξεις για το Σύστημα 
Παρακολούθησης Σκαφών και ασκούν 
δραστηριότητα στα ύδατα που βρίσκονται 
στην επικράτεια ή στη δικαιοδοσία του εν 
λόγω κράτους μέλους. Τα Κέντρα 
Παρακολούθησης της Αλιείας 
υποβάλλουν επίσης έκθεση σχετικά με τον 
αριθμό των εγκαταλελειμμένων, χαμένων 
ή αλλιώς απορριπτόμενων αλιευτικών 
εργαλείων (ALDFG) και σχετικά με 
ενέργειες για την πρόληψη και τον 
μετριασμό της παρουσίας ALDFG.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος σημαίας 
διασφαλίζει ότι τα Κέντρα 
Παρακολούθησης Αλιείας έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα, και 
ιδίως σε εκείνα που παρατίθενται στα 
άρθρα 109 και 110, καθώς και ότι 
λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 
ώρες το 24ωρο.

3. Το κράτος μέλος σημαίας 
διασφαλίζει ότι τα Κέντρα 
Παρακολούθησης Αλιείας έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα, και 
ιδίως σε εκείνα που παρατίθενται στα 
άρθρα 109 και 110, καθώς και ότι 
λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 
ώρες το 24ωρο, ώστε να εξασφαλίζεται η 
συνεχής παρακολούθηση και πρόσβαση.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη σημαίας 
χρησιμοποιούν δεδομένα που συλλέγονται 
από τα Κέντρα Παρακολούθησης Αλιείας 
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για την αξιολόγηση της εφαρμογής άλλων 
νομοθετικών πράξεων της Ένωσης, και 
ειδικότερα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου1α και των οδηγιών 
2008/56/ΕΚ1β, 2009/147/ΕΚ1γ και 
2014/89/ΕΕ1δ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
_________________
1α Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 
της 22.7.1992, σ. 7).
1β Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 
πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 
19).
1γ Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 
20 της 26.1.2010, σ. 7).
1δ Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως 
πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 
135).

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9α – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα Κέντρα Παρακολούθησης 
Αλιείας υποστηρίζουν την 
παρακολούθηση σκαφών σε πραγματικό 
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χρόνο, προκειμένου να διευκολύνεται η 
λήψη άμεσων μέτρων επιβολής.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9α – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
πρόληψη, τον μετριασμό και την 
εξάλειψη της παρουσίας ALDFG.»

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/59/ΕΚ, τα 
αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους άνω 
των 15 μέτρων πρέπει να είναι 
εξοπλισμένα με σύστημα αυτόματης 
αναγνώρισης το οποίο λειτουργεί συνεχώς 
και το οποίο πληροί τις προδιαγραφές 
απόδοσης που έχει ορίσει ο Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός.

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/59/ΕΚ, τα 
αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους άνω 
των 15 μέτρων πρέπει να είναι 
εξοπλισμένα με πλήρως λειτουργικό 
σύστημα αυτόματης αναγνώρισης το οποίο 
λειτουργεί συνεχώς και το οποίο πληροί τις 
προδιαγραφές απόδοσης που έχει ορίσει ο 
Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) στο άρθρο 10, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
1α. Κατά παρέκκλιση από την 
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παράγραφο 1, εάν ο πλοίαρχος ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους πιστεύει ότι η 
συνεχής λειτουργία του συστήματος 
αυτόματης αναγνώρισης ενδέχεται να 
θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή εάν 
επίκειται συμβάν που θέτει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια, το σύστημα αυτόματης 
αναγνώρισης μπορεί να απενεργοποιείται.
Όταν το σύστημα αυτόματης 
αναγνώρισης απενεργοποιείται σύμφωνα 
με το πρώτο εδάφιο, ο πλοίαρχος 
ενωσιακού αλιευτικού σκάφους αναφέρει 
την ενέργεια και τον λόγο για τον οποίο 
ενέργησε κατ’ αυτόν τον τρόπο στις 
αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους 
μέλους σημαίας και, κατά περίπτωση, 
στις αρμόδιες αρχές του παράκτιου 
κράτους. Ο πλοίαρχος επανενεργοποιεί το 
σύστημα αυτόματης αναγνώρισης 
αμέσως μόλις εκλείψει η πηγή κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους πρέπει να υποχρεούται να διατηρεί σε συνεχή λειτουργία 
συστήματα αυτόματης αναγνώρισης επί του σκάφους, εκτός εάν εξαναγκαστεί να τα 
απενεργοποιήσει για λόγους ασφάλειας.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) στο άρθρο 10, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«1β. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
δεδομένα του συστήματος αυτόματης 
αναγνώρισης να καθίστανται διαθέσιμα 
στις οικείες εθνικές αρχές ελέγχου της 
αλιείας, για σκοπούς ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διασταυρούμενων ελέγχων του 
συστήματος αυτόματης αναγνώρισης με 
άλλα διαθέσιμα δεδομένα, σύμφωνα με τα 
άρθρα 109 και 110.»
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τις κατ’εκτίμηση απορρίψεις 
ισοδύναμου ζώντος βάρους σε όγκο για 
όλα τα είδη που δεν υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης·

η) τις κατ’ εκτίμηση απορρίψεις 
ισοδύναμου ζώντος βάρους σε όγκο, και 
αριθμό, για όλα τα είδη που δεν υπόκεινται 
στην υποχρέωση εκφόρτωσης·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για τους σκοπούς της 
συμμόρφωσης με άλλες νομοθετικές 
πράξεις της Ένωσης, και ειδικότερα με 
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου1α, 
τις οδηγίες 2008/56/ΕΚ1β, 2009/147/ΕΚ1γ 
και 2014/89/ΕΕ1δ και τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 2017/10041ε του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε 
περίπτωση αλίευσης ευαίσθητων ειδών, 
το ημερολόγιο περιέχει επίσης τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
α) το είδος που αλιεύθηκε·
β) τον αριθμό ατόμων που 
αλιεύθηκαν·
γ) την ημερομηνία και το 
γεωγραφικό στίγμα της αλίευσης·
δ) τον αριθμό ατόμων που 
θανατώθηκαν·
ε) τον αριθμό ατόμων που 
απελευθερώθηκαν·
στ) τον αριθμό ατόμων που 
τραυματίσθηκαν και απελευθερώθηκαν·
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________________
1α Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 
της 22.7.1992, σ. 7).
1β Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 
πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 
19).
1γ Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 
20 της 26.1.2010, σ. 7).
1δ Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως 
πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 
135).
1ε Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, 
σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού 
πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και 
χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας 
και τη στήριξη όσον αφορά τις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την 
κοινή αλιευτική πολιτική και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
199/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 
20.6.2017, σ. 1).

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών μήκους 12 μέτρων 
συνολικά υποβάλλουν με ηλεκτρονικά 
μέσα τα δεδομένα που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους σημαίας τους μετά την 
ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής 
δραστηριότητας και πριν από τον 
κατάπλου σε λιμένα.

2. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών μήκους 12 μέτρων 
συνολικά υποβάλλουν με ηλεκτρονικά 
μέσα τα δεδομένα που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους σημαίας τους μετά την 
ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής 
δραστηριότητας και πριν από τον 
κατάπλου σε λιμένα. 

Το πρώτο εδάφιο ισχύει από ... [18 μήνες 
μετά την ημερομηνία εφαρμογής του 
άρθρου 15]. Πριν από την ημερομηνία 
αυτή, οι πλοίαρχοι ενωσιακών αλιευτικών 
σκαφών συνολικού μήκους κάτω των 12 
μέτρων μπορούν να συνεχίσουν να 
υποβάλλουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 σε έντυπη 
μορφή.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές παράκτιου 
κράτους μέλους αποδέχονται τις 
ηλεκτρονικές εκθέσεις που λαμβάνονται 
από το κράτος μέλος σημαίας και οι οποίες 
περιέχουν τα δεδομένα από τα αλιευτικά 
σκάφη τα οποία αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3.

4. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους σημαίας αποστέλλουν στις 
αρμόδιες αρχές παράκτιου κράτους 
σημαίας ηλεκτρονικές εκθέσεις οι οποίες 
περιέχουν τα δεδομένα από τα αλιευτικά 
σκάφη τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1, 2 και 3. Οι 
αρμόδιες αρχές παράκτιου κράτους μέλους 
αποδέχονται τις ηλεκτρονικές εκθέσεις που 
λαμβάνονται από το κράτος μέλος σημαίας 
και οι οποίες περιέχουν τα δεδομένα από 
τα αλιευτικά σκάφη τα οποία αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3.
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών 
τρίτων χωρών τα οποία 
δραστηριοποιούνται σε ενωσιακά ύδατα 
υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 14 
στην αρμόδια αρχή του παράκτιου κράτους 
μέλους.»

5. Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών 
τρίτων χωρών τα οποία 
δραστηριοποιούνται σε ενωσιακά ύδατα 
υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 14 
με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για 
τους πλοιάρχους των ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών στην αρμόδια αρχή 
του παράκτιου κράτους μέλους.»

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 19α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν, με βάση των ανάλυση των 
στοιχείων που υποβάλλονται και άλλων 
διαθέσιμων στοιχείων, υπάρχουν εύλογοι 
λόγοι να πιστεύεται ότι το αλιευτικό 
σκάφος δεν συμμορφώνεται με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας ζητεί τη συνεργασία της τρίτης 
χώρας όπου το σκάφος πρόκειται να 
εκφορτώσει ενόψει πιθανής επιθεώρησης. 
Για τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος 
σημαίας μπορεί να απαιτήσει από το 
αλιευτικό σκάφος να εκφορτώσει σε 
διαφορετικό λιμένα ή να καθυστερήσει τον 
κατάπλου στον λιμένα ή την εκφόρτωση.

4. Όταν, με βάση των ανάλυση των 
στοιχείων που υποβάλλονται και άλλων 
διαθέσιμων στοιχείων, υπάρχουν εύλογοι 
λόγοι να πιστεύεται ότι το αλιευτικό 
σκάφος δεν συμμορφώνεται με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ή 
με τους κανόνες που εφαρμόζονται στα 
ύδατα της τρίτης χώρας ή στην ανοικτή 
θάλασσα όπου δραστηριοποιείται το 
σκάφος, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους σημαίας ζητεί τη συνεργασία της 
τρίτης χώρας όπου το σκάφος πρόκειται να 
εκφορτώσει ενόψει πιθανής επιθεώρησης. 
Για τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος 
σημαίας μπορεί να απαιτήσει από το 
αλιευτικό σκάφος να εκφορτώσει σε 
διαφορετικό λιμένα ή να καθυστερήσει τον 
κατάπλου στον λιμένα ή την εκφόρτωση.
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 20 – παράγραφος 2β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό 
FAO κάθε είδους και την αντίστοιχη 
γεωγραφική περιοχή όπου ελήφθησαν τα 
αλιεύματα·

γ) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό 
FAO κάθε είδους που μεταφορτώνεται και 
την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή όπου 
ελήφθησαν τα αλιεύματα·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 20 – παράγραφος 2β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος 
και ζώντος βάρους ανά τύπο παρουσίασης 
προϊόντος·

δ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους που μεταφορτώνεται σε 
χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος και ζώντος 
βάρους ανά τύπο παρουσίασης προϊόντος·

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό 
FAO κάθε είδους και την αντίστοιχη 
γεωγραφική περιοχή όπου ελήφθησαν τα 
αλιεύματα·

γ) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό 
FAO κάθε είδους που μεταφορτώνεται και 
την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή όπου 
ελήφθησαν τα αλιεύματα·

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος 
και ζώντος βάρους ανά τύπο παρουσίασης 
προϊόντος ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό 
των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων σε 
χωριστή εγγραφή των ποσοτήτων ή των 
ατόμων κάτω του ισχύοντος ελάχιστου 
μεγέθους αναφοράς διατήρησης·

δ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους που μεταφορτώνεται σε 
χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος και ζώντος 
βάρους ανά τύπο παρουσίασης προϊόντος 
ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό των 
ατόμων, συμπεριλαμβανομένων σε 
χωριστή εγγραφή των ποσοτήτων ή των 
ατόμων κάτω του ισχύοντος ελάχιστου 
μεγέθους αναφοράς διατήρησης·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) την ποσότητα, σε κυβικά μέτρα, 
των θαλάσσιων απορριμμάτων που 
ανακτώνται μέσω των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την οδηγία 
(ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α·
________________
1α Οδηγία (EE) 2019/883 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, 
σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων 
από πλοία (ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 
116).

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης. Για τον σκοπό αυτό, ένα 
ελάχιστο ποσοστό αλιευτικών σκαφών που 
αλιεύουν είδη τα οποία υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης και φέρουν τη 
σημαία τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 
είναι εξοπλισμένο με συστήματα κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης συνεχούς 
καταγραφής (CCTV) που περιλαμβάνουν 
την αποθήκευση δεδομένων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης, των παρεμπιπτόντων 
αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών και της 
αξιοπιστίας των δεδομένων αλίευσης. Για 
τον σκοπό αυτό, ένα ελάχιστο ποσοστό του 
συνόλου των αλιευτικών σκαφών που 
αλιεύουν είδη τα οποία υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης και φέρουν τη 
σημαία τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 
είναι εξοπλισμένο με συστήματα κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης συνεχούς 
καταγραφής (CCTV), αισθητήρες διχτυών 
και τα απαιτούμενα συστήματα που 
περιλαμβάνουν την αποθήκευση 
δεδομένων. Δεν απαιτείται τα εν λόγω 
συστήματα CCTV να καταγράφουν 
ηχητικά σήματα, και δεν 
χρησιμοποιούνται ηχητικά σήματα για 
σκοπούς παρακολούθησης.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ποσοστό των αλιευτικών 
σκαφών που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 προσδιορίζεται για διαφορετικές 
κατηγορίες κινδύνου σε ειδικά 
προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης 
που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 95. 
Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων 
προσδιορίζονται επίσης οι κατηγορίες 
κινδύνου και οι τύποι αλιευτικών σκαφών 
που περιλαμβάνονται σε αυτές τις 
κατηγορίες.

2. Το ποσοστό των αλιευτικών 
σκαφών που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 προσδιορίζεται με βάση το σύνολο των 
αλιευτικών σκαφών τα οποία υπόκεινται 
σε ειδικά προγράμματα ελέγχου και 
επιθεώρησης που θεσπίζονται δυνάμει του 
άρθρου 95, και με βάση τον αριθμό των 
αλιευτικών σκαφών τα οποία 
προσδιορίζονται, κατόπιν εκτίμησης 
κινδύνου που διενεργείται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της 
Αλιείας, ως υψηλού ή πολύ υψηλού 
κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος σημαίας 
καταγράφει όλα τα στοιχεία που αφορούν 
τα αλιεύματα και την αλιευτική 
προσπάθεια και τα οποία αναφέρονται 
στον παρόντα κανονισμό, και ιδίως τα 
στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 14, 
21, 23, 55, 59α, 62, 66 και 68, και τηρεί τα 
πρωτότυπα αυτών των στοιχείων για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

1. Κάθε κράτος μέλος σημαίας 
καταγράφει όλα τα στοιχεία που αφορούν 
τα αλιεύματα και την αλιευτική 
προσπάθεια και τα οποία αναφέρονται 
στον παρόντα κανονισμό, και ιδίως τα 
στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 14, 
21, 23, 25α, 55, 59α, 62, 66 και 68, και 
τηρεί τα πρωτότυπα αυτών των στοιχείων 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών 
ετών σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος εντοπίσει ασυνέπειες μεταξύ των 
πληροφοριών που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3 και των αποτελεσμάτων της 
επικύρωσης που πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 109, το κράτος 
μέλος παρέχει στην Επιτροπή τις 
διορθωμένες ποσότητες που καθορίζονται 
με βάση αυτή την επικύρωση μόλις 
καταστούν διαθέσιμες και το αργότερο 12 
μήνες μετά την ημερομηνία εκφόρτωσης.

4. Στην περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος εντοπίσει ασυνέπειες μεταξύ των 
πληροφοριών που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3 και των αποτελεσμάτων της 
επικύρωσης που πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 109, το κράτος 
μέλος παρέχει στην Επιτροπή τις 
διορθωμένες ποσότητες που καθορίζονται 
με βάση αυτή την επικύρωση μόλις 
καταστούν διαθέσιμες και το αργότερο έξι 
μήνες μετά την ημερομηνία εκφόρτωσης.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 28
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 34 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
κράτος μέλος να υποβάλει πιο λεπτομερή 
στοιχεία από αυτά που προβλέπονται στο 
άρθρο 33 και σε μεγαλύτερη συχνότητα σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το 80 % 
μιας ποσόστωσης για ένα απόθεμα ή μια 
ομάδα αποθεμάτων θεωρείται ότι έχει 
εξαντληθεί.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
κράτος μέλος να υποβάλει πιο λεπτομερή 
στοιχεία από αυτά που προβλέπονται στο 
άρθρο 33 και σε μεγαλύτερη συχνότητα σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το 70 % 
μιας ποσόστωσης για ένα απόθεμα ή μια 
ομάδα αποθεμάτων θεωρείται ότι έχει 
εξαντληθεί.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η ζημία την οποία έχει υποστεί 
το κράτος μέλος, στο οποίο απαγορεύθηκε 
η αλιεία πριν από την εξάντληση των 
αλιευτικών του δυνατοτήτων δεν 
αποκατασταθεί, η Επιτροπή εγκρίνει μέτρα 
με στόχο να αποκατασταθεί δεόντως η 
προκληθείσα ζημία, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 
119 παράγραφος 2. Τα μέτρα αυτά μπορεί 
να συνεπάγονται μειώσεις στις αλιευτικές 
δυνατότητες οιουδήποτε κράτους μέλους 
έχει υπερβεί τις ποσοστώσεις του, ώστε οι 
αφαιρούμενες ποσότητες να 
κατανέμονται κατάλληλα στα κράτη μέλη 
που απαγόρευσαν τις αλιευτικές τους 
δραστηριότητες πριν από την εξάντληση 
των αλιευτικών τους δυνατοτήτων.

2. Εάν η ζημία την οποία έχει υποστεί 
το κράτος μέλος, στο οποίο απαγορεύθηκε 
η αλιεία πριν από την εξάντληση των 
αλιευτικών του δυνατοτήτων δεν 
αποκατασταθεί, η Επιτροπή εγκρίνει μέτρα 
με στόχο να αποκατασταθεί δεόντως η 
προκληθείσα ζημία, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 
119 παράγραφος 2. Τα μέτρα αυτά μπορεί 
να συνεπάγονται μειώσεις στις αλιευτικές 
δυνατότητες οιουδήποτε κράτους μέλους 
έχει υπερβεί τις ποσοστώσεις του, 
πρόστιμο ανάλογο προς την αξία των 
υπεραλιευμένων αποθεμάτων, ή την 
κατάλληλη κατανομή των ποσοτήτων που 
αφαιρέθηκαν κατ’ αυτό τον τρόπο στα 
κράτη μέλη των οποίων οι αλιευτικές 
δραστηριότητες απαγορεύθηκαν πριν από 
την εξάντληση των αλιευτικών τους 
δυνατοτήτων.
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 37 – παράγραφος 4 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) όπου κρίνεται σκόπιμο, 
οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο μέτρο για 
την αντιμετώπιση της ζημίας την οποία 
έχουν υποστεί.

ζ) όπου κρίνεται σκόπιμο, 
οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο μέτρο για 
την αντιμετώπιση της ζημίας την οποία 
έχουν υποστεί, όπως πρόστιμα ή 
χρηματική αποζημίωση για το κράτος 
μέλος που έχει υποστεί ζημία.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 42 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν δεν είναι δυνατή η ανάκτηση 
των απωλεσθέντων εργαλείων, ο 
πλοίαρχος του σκάφους περιλαμβάνει τα 
στοιχεία για τα απωλεσθέντα εργαλεία στο 
ημερολόγιο δυνάμει του άρθρου 14 
παράγραφος 3. Η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους σημαίας ενημερώνει 
σχετικά την αρμόδια αρχή του παράκτιου 
κράτους μέλους.

3. Εάν δεν είναι δυνατή η ανάκτηση 
των απωλεσθέντων εργαλείων, ο 
πλοίαρχος του σκάφους περιλαμβάνει, 
αμελλητί, τα στοιχεία για τα απωλεσθέντα 
εργαλεία στο ημερολόγιο δυνάμει του 
άρθρου 14 παράγραφος 3. Η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους σημαίας ενημερώνει, 
αμελλητί, σχετικά την αρμόδια αρχή του 
παράκτιου κράτους μέλους.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 42 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 48 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη συλλέγουν και 
καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με 
απωλεσθέντα εργαλεία και παρέχουν αυτές 

5. Τα κράτη μέλη συλλέγουν και 
καταγράφουν όλες τις πληροφορίες 
σχετικά με απωλεσθέντα εργαλεία που δεν 
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τις πληροφορίες την Επιτροπή κατόπιν 
αιτήματος.

ήταν δυνατό να ανακτηθούν όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3 
και παρέχουν αυτές τις πληροφορίες την 
Επιτροπή κατόπιν αιτήματος.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 43
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 50 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έλεγχος των περιοχών περιορισμένης 
αλιείας

Έλεγχος των περιοχών περιορισμένης 
αλιείας και των προστατευόμενων 
θαλάσσιων περιοχών

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 43
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αλιευτικές δραστηριότητες σε 
περιοχές περιορισμένης αλιείας που 
βρίσκονται εντός των ενωσιακών υδάτων 
ελέγχονται από το παράκτιο κράτος μέλος. 
Το παράκτιο κράτος μέλος διαθέτει 
σύστημα για τον εντοπισμό και την 
καταγραφή της εισόδου, του διάπλου και 
της εξόδου των αλιευτικών σκαφών από 
περιοχές περιορισμένης αλιείας που 
εμπίπτουν στη δικαιοδοσία ή την 
κυριαρχία του.

1. Οι αλιευτικές δραστηριότητες σε 
περιοχές περιορισμένης αλιείας και 
προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές που 
βρίσκονται εντός των ενωσιακών υδάτων 
ελέγχονται από το παράκτιο κράτος μέλος. 
Το παράκτιο κράτος μέλος διαθέτει 
σύστημα για τον εντοπισμό και την 
καταγραφή της εισόδου, του διάπλου και 
της εξόδου των αλιευτικών σκαφών από 
περιοχές περιορισμένης αλιείας και 
προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές που 
εμπίπτουν στη δικαιοδοσία ή την 
κυριαρχία του.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 43
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αλιευτικές δραστηριότητες 
ενωσιακών αλιευτικών σκαφών σε 
περιοχές περιορισμένης αλιείας που 
ευρίσκονται σε ανοιχτή θάλασσα ή σε 
ύδατα τρίτων χωρών ελέγχονται από τα 
κράτη μέλη σημαίας.

2. Οι αλιευτικές δραστηριότητες 
ενωσιακών αλιευτικών σκαφών σε 
περιοχές περιορισμένης αλιείας και σε 
προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές που 
ευρίσκονται εκτός εθνικής δικαιοδοσίας ή 
σε ύδατα τρίτων χωρών ελέγχονται από τα 
κράτη μέλη σημαίας.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 43
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο διάπλους περιοχής 
περιορισμένης αλιείας επιτρέπεται σε όλα 
τα αλιευτικά σκάφη που δεν έχουν άδεια 
να αλιεύουν στις περιοχές αυτές υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Ο διάπλους περιοχής 
περιορισμένης αλιείας ή 
προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών 
επιτρέπεται σε όλα τα αλιευτικά σκάφη 
που δεν έχουν άδεια να αλιεύουν στις 
περιοχές αυτές υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 43
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η ταχύτητα κατά τον διάπλου είναι 
μεγαλύτερη των 6 κόμβων, εκτός των 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή αντίξοων 
συνθηκών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
πλοίαρχος ενημερώνει αμέσως το κέντρο 
παρακολούθησης αλιείας του κράτους 
μέλους σημαίας του, το οποίο ενημερώνει 
στη συνέχεια την αρμόδια αρχή του 

β) δεν επιτρέπονται στάσεις κατά τον 
διάπλου και η ταχύτητα κατά τον διάπλου 
είναι μεγαλύτερη των 6 κόμβων, εκτός των 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή αντίξοων 
συνθηκών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
πλοίαρχος ενημερώνει αμέσως το κέντρο 
παρακολούθησης αλιείας του κράτους 
μέλους σημαίας του, το οποίο ενημερώνει 
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παράκτιου κράτους μέλους. στη συνέχεια την αρμόδια αρχή του 
παράκτιου κράτους μέλους.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 43
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) δεν υφίστανται ειδικές 
απαγορεύσεις όσον αφορά τον διάπλου 
σκάφους στην περιοχή ή για 
συγκεκριμένη περίοδο της ημέρας ή του 
έτους.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 43
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η συχνότητα των 
μεσοδιαστημάτων διαβίβασης των 
δεδομένων παρακολούθησης σκάφους 
αυξάνεται αυτομάτως όσο πιο κοντά 
γίνεται σε πραγματικό χρόνο από την 
είσοδο του σκάφους σε περιοχή 
περιορισμένης αλιείας ή προστατευόμενη 
θαλάσσια περιοχή έως την έξοδό του από 
αυτήν.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημιουργούν ένα σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για την 
παρακολούθηση του αριθμού των φυσικών 
και νομικών προσώπων που ασκούν 
ερασιτεχνικές αλιευτικές δραστηριότητες· 
και

α) δημιουργούν ένα σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για την 
παρακολούθηση του αριθμού των φυσικών 
και νομικών προσώπων που ασκούν 
ερασιτεχνικές αλιευτικές δραστηριότητες 
και για την ενημέρωση των αιτούντων 
όσον αφορά τα ισχύοντα ενωσιακά μέτρα 
για τη διατήρησης της αλιείας· και

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τα αποθέματα, τις 
ομάδες αποθεμάτων και τα είδη που 
υπόκεινται σε μέτρα διατήρησης της 
Ένωσης τα οποία ισχύουν για την 
ερασιτεχνική αλιεία, τα κράτη μέλη:

Όσον αφορά τα είδη, τα αποθέματα ή τις 
ομάδες αποθεμάτων που υπόκεινται σε 
μέτρα διατήρησης της Ένωσης, όπως οι 
ποσοστώσεις και τα όρια αλιευμάτων, τα 
οποία ισχύουν για την ερασιτεχνική αλιεία, 
τα κράτη μέλη:

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το παρόν άρθρο ισχύει για 
οποιαδήποτε δραστηριότητα ερασιτεχνικής 
αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων που 
διοργανώνονται από εμπορικές οντότητες 
στον τομέα του τουρισμού και στον τομέα 
των αθλητικών εκδηλώσεων.

6. Το παρόν άρθρο ισχύει για 
οποιαδήποτε δραστηριότητα ερασιτεχνικής 
αλιείας που πραγματοποιείται με την 
υποστήριξη σκάφους ή πεζή, και με τη 
χρήση οποιασδήποτε μεθόδου αλίευσης ή 
καλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων που 
διοργανώνονται από εμπορικές οντότητες 
στον τομέα του τουρισμού και στον τομέα 
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των αθλητικών εκδηλώσεων.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παρτίδες προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που τίθενται ή 
ενδέχεται να τεθούν σε εμπορία εντός της 
Ένωσης ή εξάγονται ή ενδέχεται να 
εξαχθούν φέρουν την προσήκουσα 
σήμανση ή ετικέτα για να εξασφαλίζεται η 
ανιχνευσιμότητα κάθε παρτίδας.

3. Οι παρτίδες προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που τίθενται ή 
ενδέχεται να τεθούν σε εμπορία εντός της 
Ένωσης ή εξάγονται ή ενδέχεται να 
εξαχθούν φέρουν την προσήκουσα 
σήμανση ή ετικέτα για να εξασφαλίζεται η 
ανιχνευσιμότητα κάθε παρτίδας και να 
παρέχεται στους καταναλωτές η 
δυνατότητα να αναγνωρίζουν σαφώς την 
προέλευση των ιχθύων.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 6 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) για αλιευτικά προϊόντα που 
αλιεύονται στη θάλασσα, τον αριθμό 
ΔΝΟ ή, εάν δεν υφίσταται αριθμός ΔΝΟ, 
άλλο μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του 
αλιευτικού σκάφους.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξαιρούν από τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου τις μικρές ποσότητες προϊόντων 
που πωλούνται απευθείας από τα αλιευτικά 
σκάφη σε καταναλωτές, αρκεί να μην 
υπερβαίνουν τα 5 kg αλιευτικού προϊόντος 
ανά καταναλωτή ημερησίως.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξαιρούν από τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου τις μικρές ποσότητες προϊόντων 
που πωλούνται απευθείας από τα αλιευτικά 
σκάφη σε καταναλωτές, αρκεί να μην 
υπερβαίνουν τα 5 kg αλιευτικού προϊόντος 
ανά καταναλωτή ημερησίως και 150 kg 
αλιευτικών προϊόντων εβδομαδιαίως ανά 
σκάφος .

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ψηφιοποίηση των πληροφοριών 
ανιχνευσιμότητας και την ηλεκτρονική 
τους διαβίβαση·

α) την ψηφιοποίηση των πληροφοριών 
ανιχνευσιμότητας και την ηλεκτρονική 
τους διαβίβαση, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόσβασης των καταναλωτών στις 
πληροφορίες αυτές·

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 49
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν τη ζύγιση των αλιευτικών 
προϊόντων άνευ διαλογής κατά την 
εκφόρτωση, εάν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) Η ζύγιση των άνευ διαλογής 
αλιευτικών προϊόντων διεξάγεται κατά 
την εκφόρτωση σε σύστημα που 
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χειρίζονται ή ελέγχουν οι αρμόδιες αρχές 
πριν από τη μεταφορά, την αποθήκευση ή 
την εμπορία·
β) στην περίπτωση των άνευ 
διαλογής εκφορτώσεων που δεν 
προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση: το κράτος μέλος έχει 
θεσπίσει σχέδιο δειγματοληψίας με βάση 
τον κίνδυνο και η Επιτροπή έχει εγκρίνει 
αυτό το σχέδιο·
γ) στην περίπτωση των αλιευτικών 
προϊόντων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση: μια δεύτερη 
ζύγιση ανά είδος αλιευτικών προϊόντων 
διεξάγεται από εγκεκριμένο ζυγιστή. Αυτή 
η δεύτερη ζύγιση μπορεί να 
πραγματοποιείται, μετά τη μεταφορά, σε 
ιχθυόσκαλα, στις εγκαταστάσεις 
εγκεκριμένου αγοραστή ή οργάνωσης 
παραγωγών. Το αποτέλεσμα αυτής της 
δεύτερης ζύγισης διαβιβάζεται στον 
πλοίαρχο.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ όλων των αλιέων της ΕΕ και 
υπό το φως των πρόσφατων κρουσμάτων απάτης σε σχέση με τις απαιτήσεις ζύγισης δυνάμει 
του ισχύοντος κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας, είναι σημαντικό να αρθούν όλες οι 
παρεκκλίσεις από το άρθρο 60.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 59 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 73 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

7. Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών 
αλιευτικών σκαφών παρέχουν κατάλληλες 
διευκολύνσεις ενδιαίτησης για τους 
εγκεκριμένους παρατηρητές ελέγχου, 
διευκολύνουν το έργο τους και 

«7. Οι πλοίαρχοι των ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών παρέχουν κατάλληλες 
διευκολύνσεις ενδιαίτησης για τους 
εγκεκριμένους παρατηρητές ελέγχου, 
διευκολύνουν το έργο τους και 
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αποφεύγουν τις παρεμβάσεις κατά την 
επιτέλεση των καθηκόντων τους. Οι 
πλοίαρχοι κοινοτικών αλιευτικών 
προσφέρουν στους παρατηρητές ελέγχου 
πρόσβαση στα συναφή τμήματα του 
σκάφους, περιλαμβανομένων των 
αλιευμάτων καθώς και στα έγγραφα του 
σκάφους, περιλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών φακέλων.

αποφεύγουν τις παρεμβάσεις κατά την 
επιτέλεση των καθηκόντων τους. Οι 
πλοίαρχοι ενωσιακών αλιευτικών 
προσφέρουν στους παρατηρητές ελέγχου 
πρόσβαση στα συναφή τμήματα του 
σκάφους, περιλαμβανομένων των 
αλιευμάτων καθώς και στα έγγραφα του 
σκάφους, περιλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών φακέλων.»

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 59 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 73 – παράγραφος 9 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τις ελάχιστες ενωσιακές 
απαιτήσεις κατάρτισης για τους 
παρατηρητές ελέγχου της Ένωσης.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 74 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι υπάλληλοι επαληθεύουν τη 
συμμόρφωση των δραστηριοτήτων που 
διεξάγουν οι επιχειρηματίες και οι 
πλοίαρχοι με τους κανόνες της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, και πιο 
συγκεκριμένα:

3. Οι υπάλληλοι επαληθεύουν τη 
συμμόρφωση των δραστηριοτήτων που 
διεξάγουν οι επιχειρηματίες και οι 
πλοίαρχοι με τους κανόνες της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, καθώς και της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης, 
και πιο συγκεκριμένα:

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 74 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη νομιμότητα των αλιευτικών 
προϊόντων που διατηρούνται επί του 
σκάφους, αποθηκεύονται, μεταφέρονται, 
μεταφορτώνονται, εκφορτώνονται, 
μεταποιούνται ή διατίθενται στο εμπόριο, 
καθώς και την ακρίβεια του περιεχομένου 
των συναφών εγγράφων ή ηλεκτρονικών 
διαβιβάσεων·

α) τη νομιμότητα των αλιευτικών 
προϊόντων που διατηρούνται επί του 
σκάφους, απορρίπτονται, αποθηκεύονται, 
μεταφέρονται, μεταφορτώνονται, 
εκφορτώνονται, μεταποιούνται ή 
διατίθενται στο εμπόριο, καθώς και την 
ακρίβεια του περιεχομένου των συναφών 
εγγράφων ή ηλεκτρονικών διαβιβάσεων·

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 74 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη νομιμότητα των αλιευτικών 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τα 
αλιευόμενα είδη και για τα αλιεύματα που 
διατηρούνται επί του σκάφους, καθώς και 
του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για 
την ανάσυρση των αλιευτικών εργαλείων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 48·

β) τη νομιμότητα των αλιευτικών 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τα 
αλιευόμενα είδη και τα είδη 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, καθώς και 
για τα αλιεύματα που διατηρούνται επί του 
σκάφους, καθώς και του εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται για την ανάσυρση των 
αλιευτικών εργαλείων, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 48·

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 74 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υπάλληλοι έχουν τη 
δυνατότητα να εξετάζουν όλα τα συναφή 
τμήματα, καταστρώματα και χώρους. 
Μπορούν επίσης να εξετάζουν τα 
αλιεύματα, είτε έχουν υποστεί μεταποίηση 

4. Οι υπάλληλοι επιτρέπεται να 
εξετάζουν όλα τα συναφή τμήματα, 
καταστρώματα και χώρους. Μπορούν 
επίσης να εξετάζουν τα αλιεύματα, είτε 
έχουν υποστεί μεταποίηση είτε όχι, τα 
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είτε όχι, τα δίχτυα ή άλλα εργαλεία, τον 
εξοπλισμό, τους περιέκτες και τις 
συσκευασίες που περιέχουν αλιεύματα ή 
αλιευτικά προϊόντα, καθώς και οιαδήποτε 
συναφή έγγραφα ή ηλεκτρονικές 
διαβιβάσεις που θεωρούν απαραίτητα για 
να εξακριβώσουν εάν τηρούνται οι 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής. 
Έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
ανακρίνουν πρόσωπα τα οποία εικάζεται 
ότι έχουν πληροφορίες σχετικά με το 
αντικείμενο της επιθεώρησης.

δίχτυα ή άλλα εργαλεία, τον εξοπλισμό, τα 
μέτρα μετριασμού που εφαρμόζονται επί 
του σκάφους για την αποφυγή 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, τους 
περιέκτες και τις συσκευασίες που 
περιέχουν αλιεύματα ή αλιευτικά 
προϊόντα, καθώς και οιαδήποτε συναφή 
έγγραφα ή ηλεκτρονικές διαβιβάσεις που 
θεωρούν απαραίτητα για να εξακριβώσουν 
εάν τηρούνται οι κανόνες της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής. Έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να ανακρίνουν πρόσωπα τα 
οποία εικάζεται ότι έχουν πληροφορίες 
σχετικά με το αντικείμενο της 
επιθεώρησης.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 74 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι υπάλληλοι καταρτίζονται 
δεόντως ώστε να εκτελούν τα καθήκοντα 
επιθεώρησης και ελέγχου, και έχουν στη 
διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους για 
να εκτελούν ορθά τα καθήκοντα αυτά.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 74 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την έγκριση από τα κράτη μέλη 
μιας προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο για 
την επιλογή στόχων επιθεώρησης·

β) την έγκριση από τα κράτη μέλη 
μιας προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο για 
την επιλογή στόχων επιθεώρησης, καθώς 
και της ελάχιστης συχνότητας των 
επιθεωρήσεων·
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Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 78 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
ενημερώνουν ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων στην οποία εισάγουν όλες τις 
εκθέσεις επιθεώρησης και επιτήρησης 
σχετικά με τα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία τους οι οποίες 
συντάσσονται από τους υπαλλήλους τους ή 
από τους υπαλλήλους άλλων κρατών 
μελών ή τρίτων χωρών, καθώς και τις 
διάφορες άλλες εκθέσεις επιθεώρησης και 
επιτήρησης που συντάσσονται από τους 
υπαλλήλους τους.

1. Τα κράτη μέλη δημιουργούν και 
ενημερώνουν μια δημοσίως προσβάσιμη 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρεί 
τις μη εμπιστευτικές και τις μη 
ευαίσθητες πληροφορίες, στην οποία 
εισάγουν όλες τις εκθέσεις επιθεώρησης 
και επιτήρησης σχετικά με τα αλιευτικά 
σκάφη που φέρουν τη σημαία τους οι 
οποίες συντάσσονται από τους υπαλλήλους 
τους ή από τους υπαλλήλους άλλων 
κρατών μελών ή τρίτων χωρών, καθώς και 
τις διάφορες άλλες εκθέσεις επιθεώρησης 
και επιτήρησης που συντάσσονται από 
τους υπαλλήλους τους.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 79 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η κατάρτιση των επιθεωρητών 
αλιείας σε τρίτες χώρες, προκειμένου να 
υποστηριχθεί ο έλεγχος των ενωσιακών 
σκαφών εκτός των υδάτων της Ένωσης.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 79 – παράγραφος 7 – στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τις ελάχιστες απαιτήσεις 
κατάρτισης για τους επιθεωρητές της 
Ένωσης, όπου θα καλύπτεται η εις βάθος 
γνώση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
καθώς και της σχετικής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της Ένωσης.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 63
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 82 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
σοβαρή παράβαση, οι υπάλληλοι μπορούν 
να παραμένουν επί του αλιευτικού 
σκάφους μέχρι να διεξαχθεί η έρευνα που 
αναφέρεται στο άρθρο 85.»

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
σοβαρή παράβαση, οι υπάλληλοι 
επιτρέπεται να παραμένουν επί του 
αλιευτικού σκάφους μέχρι να διεξαχθεί η 
έρευνα που αναφέρεται στο άρθρο 85.»

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 68
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 88 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή 
μεταφόρτωσης δεν είναι το κράτος μέλος 
σημαίας, οι δε αρμόδιες αρχές του δεν 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα κατά των 
υπευθύνων φυσικών ή νομικών προσώπων 
ή δεν διαβιβάζουν τη δικογραφία σύμφωνα 
με το άρθρο 86, οι ποσότητες που έχουν 
αλιευθεί, εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί 
κατά παράβαση των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής μπορούν να 
καταλογίζονται στην ποσόστωση που έχει 
χορηγηθεί στο κράτος μέλος εκφόρτωσης 

1. Εάν το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή 
μεταφόρτωσης δεν είναι το κράτος μέλος 
σημαίας, οι δε αρμόδιες αρχές του δεν 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα κατά των 
υπευθύνων φυσικών ή νομικών προσώπων 
ή δεν διαβιβάζουν τη δικογραφία σύμφωνα 
με το άρθρο 86, οι ποσότητες που έχουν 
αλιευθεί, απορριφθεί, εκφορτωθεί ή 
μεταφορτωθεί κατά παράβαση των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
καταλογίζονται στην ποσόστωση που έχει 
χορηγηθεί στο κράτος μέλος εκφόρτωσης 
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ή μεταφόρτωσης. ή μεταφόρτωσης.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 68
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 88 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή 
μεταφόρτωσης δεν διαθέτει πλέον 
αντίστοιχη ποσόστωση, εφαρμόζεται το 
άρθρο 37. Για τον σκοπό αυτό, οι 
ποσότητες αλιευμάτων που έχουν αλιευθεί, 
εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί κατά 
παράβαση των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής θεωρούνται ίσες προς 
το ύψος της ζημίας που έχει υποστεί το 
κράτος μέλος σημαίας, όπως αναφέρεται 
στο εν λόγω άρθρο.

3. Εάν το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή 
μεταφόρτωσης δεν διαθέτει πλέον 
αντίστοιχη ποσόστωση, εφαρμόζεται το 
άρθρο 37. Για τον σκοπό αυτό, οι 
ποσότητες αλιευμάτων που έχουν αλιευθεί, 
απορριφθεί, εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί 
κατά παράβαση των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής θεωρούνται ίσες προς 
το ύψος της ζημίας που έχει υποστεί το 
κράτος μέλος σημαίας, όπως αναφέρεται 
στο εν λόγω άρθρο.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 89 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη, εντός [24 μηνών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις εθνικές διατάξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την 
ενημερώνουν αμελλητί για οποιαδήποτε 
μεταγενέστερη σχετική τροποποίηση.

2. Τα κράτη μέλη, εντός ... [18 μηνών 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις εθνικές διατάξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την 
ενημερώνουν αμελλητί για οποιαδήποτε 
μεταγενέστερη σχετική τροποποίηση.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 89α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
επιβάλλονται αποτελεσματικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές διοικητικές κυρώσεις στο 
φυσικό πρόσωπο που διέπραξε παραβάσεις 
των κανόνων της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής ή στο νομικό πρόσωπο που 
κρίθηκε υπεύθυνο για τις παραβάσεις 
αυτές.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
επιβάλλονται αποτελεσματικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές διοικητικές κυρώσεις στο 
φυσικό πρόσωπο που διέπραξε παραβάσεις 
των κανόνων της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής ή στο νομικό πρόσωπο που 
κρίθηκε υπεύθυνο για τις παραβάσεις 
αυτές. Τα κράτη μέλη μπορούν, επιπλέον, 
ή εναλλακτικά, να επιβάλλουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 89α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τον καθορισμό αυτών των 
κυρώσεων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
ιδίως υπόψη τη σοβαρότητα της 
παράβασης, συμπεριλαμβανομένου του 
επιπέδου περιβαλλοντικής ζημίας που έχει 
προκληθεί, την αξία της ζημίας που 
προκλήθηκε στους αλιευτικούς πόρους, τη 
φύση και την έκταση της παράβασης, τη 
διάρκεια ή την επανάληψή της ή τη 
συσσώρευση ταυτόχρονων παραβάσεων.

3. Κατά τον καθορισμό αυτών των 
κυρώσεων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
ιδίως υπόψη τη σοβαρότητα της 
παράβασης, συμπεριλαμβανομένου του 
επιπέδου περιβαλλοντικής ζημίας που έχει 
προκληθεί, τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις 
στην καλή μεταχείριση ή τη διατήρηση 
των ζώων, την αξία της ζημίας που 
προκλήθηκε στους αλιευτικούς πόρους, τη 
φύση και την έκταση της παράβασης, τη 
διάρκεια ή την επανάληψή της και τη 
συσσώρευση ταυτόχρονων παραβάσεων.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 89α – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
εφαρμόσουν σύστημα, βάσει του οποίου 
τα επιβαλλόμενα πρόστιμα είναι ανάλογα 
προς τον κύκλο εργασιών του νομικού 
προσώπου ή προς τα οικονομικά οφέλη 
που αποκόμισε ή επρόκειτο να αποκομίσει 
διαπράττοντας την παράβαση.

4. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
σύστημα, βάσει του οποίου τα 
επιβαλλόμενα πρόστιμα είναι ανάλογα 
προς τον κύκλο εργασιών του νομικού 
προσώπου ή προς τα οικονομικά οφέλη 
που αποκόμισε ή επρόκειτο να αποκομίσει 
διαπράττοντας την παράβαση.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 90 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) αφαίρεση των πτερυγίων 
καρχαρία επί του σκάφους κατά 
παράβαση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1185/2003 του Συμβουλίου1α, ή απόσπαση 
δαγκανών από καβούρια σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/1241 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1β· ή
________________
1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, 
σχετικά με την αφαίρεση πτερυγίων 
καρχαρία επί του σκάφους (ΕΕ L 167 της 
4.7.2003, σ. 1).
1β Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, 
σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών 
πόρων και την προστασία θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 2019/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 
του Συμβουλίου και των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, 
(ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 
2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου και την κατάργηση 
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) 
αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) 
αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και 
(ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 105).

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 90 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) συμμετοχή στην εκμετάλλευση, 
στη διαχείριση ή στην ιδιοκτησία σκάφους 
που επιδίδεται σε ΠΛΑ αλιεία, όπως 
ορίζεται στο κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, και ιδίως 
σκάφους που περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της 
Ένωσης ή περιφερειακής οργάνωσης 
διαχείρισης της αλιείας, όπως αναφέρεται 
στα άρθρα 29 και 30 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1005/2008 ή παροχή υπηρεσιών σε 
επιχειρηματίες οι οποίοι συνδέονται με 
σκάφος που επιδίδεται σε ΠΛΑ αλιεία· ή

η) συμμετοχή στην εκμετάλλευση, 
στη διαχείριση ή στην ιδιοκτησία σκάφους 
που επιδίδεται σε ΠΛΑ αλιεία, όπως 
ορίζεται στο κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, και ιδίως 
σκάφους που περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της 
Ένωσης ή περιφερειακής οργάνωσης 
διαχείρισης της αλιείας, όπως αναφέρεται 
στα άρθρα 29 και 30 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1005/2008 ή παροχή υπηρεσιών σε 
επιχειρηματίες οι οποίοι συνδέονται με 
σκάφος που επιδίδεται σε ΠΛΑ αλιεία ή 
επωφελούνται από ΠΛΑ αλιεία, τη 
στηρίζουν ή συμμετέχουν σε αυτήν, 
μεταξύ άλλων ως φορείς εκμετάλλευσης, 
πραγματικοί δικαιούχοι, ιδιοκτήτες, 
πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής και 
άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 
ασφαλιστικών και άλλων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ή

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 90 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) αλίευση σε περιοχή περιορισμένης 
αλιείας ή σε απαγορευμένη περιοχή ή σε 
περιοχή αποκατάστασης αποθεμάτων 
ιχθύων ή σε απαγορευμένη περίοδο, χωρίς 
ποσόστωση ή μετά την επίτευξη 
ποσόστωσης ή πέραν απαγορευμένου 
βάθους· ή

θ) αλίευση σε περιοχή περιορισμένης 
αλιείας ή σε απαγορευμένη περιοχή ή σε 
περιοχή αποκατάστασης αποθεμάτων 
ιχθύων ή σε απαγορευμένη περίοδο, χωρίς 
ποσόστωση ή μετά την επίτευξη 
ποσόστωσης ή πέραν απαγορευμένου 
βάθους, συμπεριλαμβανομένων των 
περιοχών περιορισμένης αλιείας ή των 
απαγορευμένων περιοχών για την 
προστασία ευαίσθητων ειδών και 
ευαίσθητων οικοτόπων σύμφωνα με την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου1α ή 
την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1β· ή

_____________________

 1α Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 
της 22.7.1992, σ. 7).
1β Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 
20 της 26.1.2010, σ. 7).

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 90 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) σκόπιμη αλίευση 
(συμπεριλαμβανομένων των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων) 
ευαίσθητων ειδών που προστατεύονται 
δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας, και 
ειδικότερα δυνάμει της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ ή της οδηγίας 2009/147/ΕΚ·
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Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 90 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) άσκηση δραστηριοτήτων άμεσης 
αλίευσης ευαίσθητων ειδών που 
προστατεύονται δυνάμει της ενωσιακής 
νομοθεσίας, και ειδικότερα δυνάμει της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ή της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ· ή

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 90 – παράγραφος 2 – σημείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) χρησιμοποίηση απαγορευμένων 
αλιευτικών εργαλείων· ή

ιβ) χρησιμοποίηση απαγορευμένων 
αλιευτικών εργαλείων ή απαγορευμένων 
αλιευτικών μεθόδων· ή

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 90 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ α) σκόπιμη απόρριψη αλιευτικών 
εργαλείων και θαλάσσιων απορριμμάτων 
στη θάλασσα από τα αλιευτικά σκάφη.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 90 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που 
αφορούν τη χρήση αλιευτικών εργαλείων, 
όπως ορίζονται στους κανόνες της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής· ή

δ) μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που 
αφορούν τη χρήση, την ταυτοποίηση, την 
ανάκτηση και την απόρριψη αλιευτικών 
εργαλείων, όπως ορίζονται στους κανόνες 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ή μη 
εκπλήρωση υποχρεώσεων που αφορούν 
τεχνικά μέτρα και την προστασία των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, και 
ειδικότερα της υποχρέωσης εφαρμογής 
μέτρων για τον μετριασμό της 
παρεμπίπτουσας αλίευσης ευαίσθητων 
ειδών· ή

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα άμεσα μέτρα επιβολής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
τέτοια ώστε να αποτρέπεται η συνέχιση 
της σχετικής διαπιστωθείσας σοβαρής 
παράβασης, να αναλαμβάνονται όλες οι 
αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση της 
ασφαλούς τήρησης των στοιχείων που 
αφορούν αυτή την εικαζόμενη σοβαρή 
παράβαση και να καθίσταται δυνατή η 
ολοκλήρωση της έρευνας από τις αρμόδιες 
αρχές.

2. Τα άμεσα μέτρα επιβολής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
τέτοια ώστε να αποτρέπεται η συνέχιση 
της σχετικής διαπιστωθείσας σοβαρής 
παράβασης, να αποτρέπεται οποιαδήποτε 
περαιτέρω περιβαλλοντική ζημία, να 
αναλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες 
ενέργειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς 
τήρησης των στοιχείων που αφορούν αυτή 
την εικαζόμενη σοβαρή παράβαση και να 
καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της 
έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91α – παράγραφος 2 – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το ελάχιστο πρόστιμο είναι 
τουλάχιστον το πενταπλάσιο της αξίας των 
αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται 
από τη διάπραξη της εν λόγω παράβασης 
και

– το ελάχιστο πρόστιμο είναι 
τουλάχιστον το εξαπλάσιο της αξίας των 
αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται 
από τη διάπραξη της εν λόγω παράβασης 
και

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91α – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το μέγιστο πρόστιμο είναι 
τουλάχιστον το οκταπλάσιο της αξίας των 
αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται 
από τη διάπραξη της εν λόγω παράβασης.

– το μέγιστο πρόστιμο είναι 
τουλάχιστον το δεκαπλάσιο της αξίας των 
αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται 
από τη διάπραξη της εν λόγω παράβασης.

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
το σύστημα μορίων δεν καθίσταται 
αναποτελεσματικό με την εφαρμογή 
εθνικών διαδικασιών.

12. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το 
σύστημα μορίων δεν καθίσταται 
αναποτελεσματικό με την εφαρμογή 
εθνικών διαδικασιών από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι πληροφορίες που περιέχονται 
στο εθνικό μητρώο παρέχονται σε 
μορφότυπο ανοικτής πηγής και 
ανωνυμοποιούνται από τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή, με σκοπό να καταστεί 
δυνατή η πρόσβαση του κοινού και των 
κρατών μελών, καθώς και η ανάλυση, 
μεταξύ άλλων από την επιστημονική 
κοινότητα, του αντικτύπου του παρόντος 
κανονισμού στην επίτευξη των στόχων 
που αφορούν τον έλεγχο της αλιείας και 
τη βιωσιμότητα των αλιευτικών 
αποθεμάτων στην Ένωση.

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 70
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με τις επιθεωρήσεις και 
τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα 
εθνικά προγράμματα ελέγχου και με τον 
παρόντα κανονισμό.

2. Μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με τις επιθεωρήσεις και 
τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα 
εθνικά προγράμματα ελέγχου και με τον 
παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω εκθέσεις 
δημοσιοποιούνται στον επίσημο ιστότοπο 
του κράτους μέλους που υποβάλλει την 
έκθεση και στον δημόσιο ιστότοπο της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 70
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93α – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 περιλαμβάνουν 
κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
α) τον συνολικό προϋπολογισμό για 
τον έλεγχο της αλιείας·
β) τον αριθμό και το είδος των 
επιθεωρήσεων και των ελέγχων που 
πραγματοποιήθηκαν·
γ) τον αριθμό και το είδος των 
εικαζόμενων και των επιβεβαιωμένων 
παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
σοβαρών παραβάσεων·
δ) τον τύπο δράσεων για την 
παρακολούθηση των επιβεβαιωμένων 
παραβάσεων (απλή προειδοποίηση, 
διοικητική κύρωση, ποινική κύρωση, 
άμεσο μέτρο επιβολής, αριθμός βαθμών 
ποινής που αποδόθηκαν)· και
ε) τον αριθμό, τον τόπο και τον τύπο 
των απωλεσθέντων αλιευτικών 
εργαλείων.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 70
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93α – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε 
έτους, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση 
σχετικά με τα πορίσματα των εκθέσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η εν 
λόγω έκθεση αναλύει επίσης την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από 
αλιευτικά σκάφη νηολογημένα σε τρίτες 
χώρες, τα οποία αλιεύουν στα ύδατα της 
Ένωσης και ιδίως σε χώρες γειτονικές 
της Ένωσης. Η έκθεση διατίθεται στο 
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κοινό στον ιστότοπο της Επιτροπής.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 71 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 101 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71α) στο άρθρο 101, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Το αργότερο έναν μήνα μετά την 
οριστικοποίησή τους, η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της μια 
έκδοση των εκθέσεων επαλήθευσης, 
αυτοτελούς επιθεώρησης ή ελέγχου.»

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και η γενική επίγνωση των φορέων λήψης αποφάσεων 
όσον αφορά το πραγματικό καθεστώς εφαρμογής των κανόνων για τον έλεγχο της αλιείας στην 
ΕΕ, δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Επιτροπής μια έκδοση των εκθέσεων επαλήθευσης, 
αυτοτελούς επιθεώρησης ή ελέγχου. Αυτό συμβαίνει ήδη, για παράδειγμα, όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα, καθώς και με τους κανόνες 
για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 73 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 104 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί 
τις υποχρεώσεις του ως προς την εφαρμογή 
πολυετούς σχεδίου και η Επιτροπή 
διαθέτει αποδείξεις ότι η αδυναμία 
τήρησης αυτών των υποχρεώσεων 
αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διατήρηση 
ενός αποθέματος ή μιας ομάδας 
αποθεμάτων, η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να απαγορεύσει 

1. Όταν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί 
τις υποχρεώσεις του ως προς την εφαρμογή 
των κανόνων της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τα τεχνικά μέτρα για 
τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και 
την προστασία των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων και των κανόνων 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και η 
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προσωρινά στο εν λόγω κράτος μέλος την 
αλιεία του είδους που έχει πληγεί από 
αυτές τις ελλείψεις.

Επιτροπή διαθέτει αποδείξεις ότι η 
αδυναμία τήρησης αυτών των 
υποχρεώσεων αποτελεί σοβαρή απειλή για 
τη διατήρηση ενός αποθέματος ή μιας 
ομάδας αποθεμάτων ή την κατάσταση 
διατήρησης ενός είδους ή οικοτόπου, η 
Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να απαγορεύσει προσωρινά στο 
εν λόγω κράτος μέλος την αλιεία του 
είδους που έχει πληγεί από αυτές τις 
ελλείψεις.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 73 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 104 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, αίρει την απαγόρευση αφότου το 
κράτος μέλος αποδείξει γραπτώς, με 
τρόπο που να ικανοποιεί την Επιτροπή, ότι 
ο τύπος της αλιείας μπορεί να συνεχιστεί 
με ασφάλεια.

4. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, αίρει την απαγόρευση αφότου το 
κράτος μέλος αποδείξει, με τρόπο που να 
ικανοποιεί την Επιτροπή, ότι ο τύπος της 
αλιείας μπορεί να συνεχιστεί με ασφάλεια 
και ότι έχει εξουδετερωθεί η απειλή για 
το θαλάσσιο περιβάλλον. Η Επιτροπή 
δύναται να απαιτήσει από κράτος μέλος 
να αποδείξει γραπτώς τη συμμόρφωσή 
του προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από το πολυετές σχέδιο ή δύναται να 
αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Ελέγχου της Αλιείας να διενεργήσει 
επιθεώρηση.

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 73 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) προστίθεται η ακόλουθη 
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παράγραφος: 
«4α. Το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 104 
κατά το προηγούμενο έτος, εκτός εάν δεν 
επιβλήθηκαν απαγορεύσεις της αλιείας 
στην Ένωση.»

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 75 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 106 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μείωση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 επί της μέγιστης 
επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας της 
οποίας έγινε υπέρβαση, όσον αφορά ένα 
απόθεμα, διότι η μέγιστη επιτρεπόμενη 
αλιευτική προσπάθεια για το εν λόγω 
απόθεμα δεν διατίθεται ή δεν διατίθεται 
επαρκώς στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 
η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
μπορεί να μειώσει κατά το επόμενο έτος ή 
έτη την αλιευτική προσπάθεια που διαθέτει 
το εν λόγω κράτος μέλος στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή και σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

3. Εάν δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μείωση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 επί της μέγιστης 
επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας της 
οποίας έγινε υπέρβαση, όσον αφορά ένα 
απόθεμα, διότι η μέγιστη επιτρεπόμενη 
αλιευτική προσπάθεια για το εν λόγω 
απόθεμα δεν διατίθεται ή δεν διατίθεται 
επαρκώς στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 
η Επιτροπή μειώνει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, κατά το επόμενο έτος ή έτη την 
αλιευτική προσπάθεια που διαθέτει το εν 
λόγω κράτος μέλος στην ίδια γεωγραφική 
περιοχή και σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 75 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 106 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την 

4. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με την αξιολόγηση της μέγιστης 
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αξιολόγηση της μέγιστης διαθέσιμης 
προσπάθειας βάσει της οποίας 
υπολογίζεται η υπέρβαση της χρήσης. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 119 
παράγραφος 2.

διαθέσιμης προσπάθειας βάσει της οποίας 
υπολογίζεται η υπέρβαση της χρήσης. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 119 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 76 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι ένα κράτος μέλος δεν 
συμμορφώνεται με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής και ότι το 
γεγονός αυτό ενδέχεται να συνιστά σοβαρή 
απειλή για τη διατήρηση αποθεμάτων που 
υπόκεινται σε αλιευτικές δυνατότητες, η 
Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να προβαίνει σε μειώσεις κατά 
το επόμενο έτος ή έτη από τις ετήσιες 
ποσοστώσεις, την παραχωρούμενη 
ποσότητα ή το μερίδιο αποθέματος ή 
ομάδας αποθεμάτων που διαθέτει το εν 
λόγω κράτος μέλος, εφαρμόζοντας την 
αρχή της αναλογικότητας και με 
συνεκτίμηση των ζημιών που υφίστανται 
τα αποθέματα.

1. Εφόσον υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι ένα κράτος μέλος δεν 
συμμορφώνεται με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής και ότι το 
γεγονός αυτό ενδέχεται να συνιστά σοβαρή 
απειλή για τη διατήρηση αποθεμάτων που 
υπόκεινται σε αλιευτικές δυνατότητες, η 
Επιτροπή προβαίνει σε μειώσεις ή 
απαγορεύσεις μέσω εκτελεστικών 
πράξεων κατά το επόμενο έτος ή έτη από 
τις ετήσιες ποσοστώσεις, την 
παραχωρούμενη ποσότητα ή το μερίδιο 
αποθέματος ή ομάδας αποθεμάτων που 
διαθέτει το εν λόγω κράτος μέλος, 
εφαρμόζοντας την αρχή της 
αναλογικότητας και με συνεκτίμηση των 
ζημιών που υφίστανται τα αποθέματα.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 76 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 107 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 119α σχετικά με την προθεσμία που 

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 119α σχετικά με την προθεσμία που 
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διαθέτουν τα κράτη μέλη για να 
αποδείξουν ότι το είδος αλιείας μπορεί να 
αλιεύεται με ασφάλεια, τα στοιχεία που 
πρέπει να περιλαμβάνουν τα κράτη μέλη 
στην απάντησή τους και τον καθορισμό 
των ποσοτήτων που πρέπει να αφαιρούνται 
λαμβάνοντας υπόψη:

διαθέτουν τα κράτη μέλη για να 
αποδείξουν ότι το είδος αλιείας μπορεί να 
αλιεύεται με ασφάλεια, τα στοιχεία που 
πρέπει να περιλαμβάνουν τα κράτη μέλη 
στην απάντησή τους και τον καθορισμό 
των ποσοτήτων που πρέπει να αφαιρούνται 
ή να απαγορεύονται λαμβάνοντας υπόψη:

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 78
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 110 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με την επιφύλαξη κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 2016/679, τα κράτη μέλη 
παρέχουν, σε οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο μπορεί να αποδείξει την 
ύπαρξη έννομου συμφέροντος, πρόσβαση 
στα δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 78
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) 
μπορούν να παρέχονται σε επιστημονικούς 
φορείς των κρατών μελών, σε 
επιστημονικούς φορείς της Ένωσης και 
στην Eurostat.

Τα δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) 
παρέχονται στο κοινό ανωνυμοποιημένα 
και σε μορφότυπο ανοικτής πηγής, και 
ειδικότερα αποστέλλονται σε 
επιστημονικούς φορείς των κρατών μελών, 
σε επιστημονικούς φορείς της Ένωσης και 
στην Eurostat, καθώς και σε κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να 
αποδείξει ότι έχει έννομο συμφέρον.
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Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 78
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 110 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν κάθε 
χρόνο τις ετήσιες εκθέσεις τους σχετικά 
με τα εθνικά προγράμματα ελέγχου στον 
ιστότοπο των αρμόδιων αρχών τους.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 81
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 112 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχονται στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
110 παράγραφοι 1 και 2 δεν 
αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 5 ετών, εξαιρουμένων των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση 
μιας καταγγελίας, μιας παράβασης, μιας 
επιθεώρησης, μιας επαλήθευσης ή ενός 
ελέγχου ή μιας εν εξελίξει δικαστικής ή 
διοικητικής διαδικασίας, τα οποία μπορούν 
να διατηρούνται για 10 έτη. Εάν οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
110 παράγραφοι 1 και 2 διατηρούνται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα 
δεδομένα ανωνυμοποιούνται.

3. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχονται στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
110 παράγραφοι 1 και 2 δεν 
αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των οκτώ ετών, ενώ τα 
δεδομένα που προέρχονται από κλειστό 
κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) δεν 
αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των τριών ετών, 
εξαιρουμένων των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την 
παρακολούθηση μιας καταγγελίας, μιας 
παράβασης, μιας επιθεώρησης, μιας 
επαλήθευσης ή ενός ελέγχου ή μιας εν 
εξελίξει δικαστικής ή διοικητικής 
διαδικασίας, τα οποία μπορούν να 
διατηρούνται για 10 έτη. Εάν οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
110 παράγραφοι 1 και 2 διατηρούνται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα 
δεδομένα ανωνυμοποιούνται.
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Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 81 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 113 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81α) στο άρθρο 113, η παράγραφος 2 
απαλείφεται·

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 81 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 113 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81β) στο άρθρο 113, η παράγραφος 3 
απαλείφεται·

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 81 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 113 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81γ) στο άρθρο 113 παράγραφος 4, το 
στοιχείο β) απαλείφεται·

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 81 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 113 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81δ) στο άρθρο 113 παράγραφος 4, το 
στοιχείο γ) απαλείφεται·

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 82
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 115 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) έναν κατάλογο με τις περιοχές 
περιορισμένης αλιείας και τους 
αντίστοιχους περιορισμούς·

η) έναν κατάλογο με τις περιοχές 
περιορισμένης αλιείας και τους 
αντίστοιχους περιορισμούς και ένα 
χρονοδιάγραμμα για τις περιοχές με 
μελλοντικά προγραμματισμένους 
περιορισμούς·

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 84 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 118 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(84α) στο άρθρο 118, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Ανά πενταετία, τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.

«1. Ανά διετία, τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.

(32019R1241)

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 84 β (νέο)
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 118 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(84β) στο άρθρο 118, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Βάσει των εκθέσεων που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη και των δικών 
της παρατηρήσεων, η Επιτροπή συντάσσει 
έκθεση ανά πενταετία που υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

«2. Βάσει των εκθέσεων που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη και των δικών 
της παρατηρήσεων, η Επιτροπή συντάσσει 
έκθεση ανά διετία που υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.»

(32019R1241)

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 84 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 118 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84γ) στο άρθρο 118, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διατίθενται στο κοινό στον 
ιστότοπο της Επιτροπής εντός δύο μηνών 
από την υποβολή από τα κράτη μέλη.»

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη 
και στην Επιτροπή για την εναρμόνιση της 
εφαρμογής της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής·

ε) η παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη 
και στην Επιτροπή για την εναρμόνιση της 
εφαρμογής και τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της 
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εξωτερικής της διάστασης·

(Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/473. Το άρθρο 3 
στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
768/2005 αντιστοιχεί στο άρθρο 3 στοιχείο 
ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/473.)

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005
Άρθρο 17ζ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(4α) το άρθρο 17ζ αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 17ζ
Συνεργασία σε θέματα θαλάσσης

Άρθρο 17ζ
Συνεργασία σε θέματα θαλάσσης

Η Υπηρεσία συμβάλλει στην εφαρμογή 
της ενιαίας πολιτικής της ΕΕ για τη 
θάλασσα, και, ειδικότερα συνάπτει 
διοικητικές συμφωνίες με άλλα όργανα σε 
θέματα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
κατόπιν έγκρισης του διοικητικού 
συμβουλίου. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη σχετικά με τις εν λόγω 
διαπραγματεύσεις όταν αυτές βρίσκονται 
ακόμη σε αρχικό στάδιο.

«Η Υπηρεσία συμβάλλει στην εφαρμογή 
της ενιαίας πολιτικής της ΕΕ για τη 
θάλασσα, και, ειδικότερα συνάπτει 
διοικητικές συμφωνίες με άλλα όργανα σε 
θέματα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
κατόπιν έγκρισης του διοικητικού 
συμβουλίου. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά 
με τις εν λόγω διαπραγματεύσεις όταν 
αυτές βρίσκονται ακόμη σε αρχικό 
στάδιο.»

(Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/473. Το άρθρο 17ζ 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
αντιστοιχεί στο άρθρο 25 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/473.)
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Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

α α) στο στοιχείο γ), το πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ) εγκρίνει, έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε 
έτους λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της 
Επιτροπής και των κρατών μελών, το 
πρόγραμμα εργασίας της Υπηρεσίας για το 
προσεχές έτος και το διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

εγκρίνει, έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε 
έτους, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής 
και των κρατών μελών, το πρόγραμμα 
εργασίας της Υπηρεσίας για το προσεχές 
έτος και το διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη·

(Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/473. Το άρθρο 23 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
αντιστοιχεί στο άρθρο 32 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/473.)

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 – στοιχείο α β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

α β)  στο στοιχείο γ), το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Το πρόγραμμα εργασίας περιέχει τις 
προτεραιότητες της Υπηρεσίας. Δίδει 
προτεραιότητα στα καθήκοντα της 
Υπηρεσίας σχετικά με τα προγράμματα 
ελέγχου και επιθεώρησης. Εγκρίνεται με 
την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισμού της Κοινότητας. Εάν η 
Επιτροπή εκφράσει, εντός τριάντα ημερών 
από την ημερομηνία έγκρισης του 
προγράμματος εργασίας, τη διαφωνία της 

«Το πρόγραμμα εργασίας περιέχει τις 
προτεραιότητες της Υπηρεσίας. Δίδει 
προτεραιότητα στα καθήκοντα της 
Υπηρεσίας σχετικά με τα προγράμματα 
ελέγχου και επιθεώρησης. Εγκρίνεται με 
την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισμού της Κοινότητας. Εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή 
εκφράσει, εντός τριάντα ημερών από την 
ημερομηνία έγκρισης του προγράμματος 
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σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα, το 
διοικητικό συμβούλιο επανεξετάζει το 
πρόγραμμα και το εγκρίνει, ενδεχομένως 
τροποποιημένο, εντός δύο μηνών, σε 
δεύτερη ανάγνωση·

εργασίας, τη διαφωνία της σχετικά με το εν 
λόγω πρόγραμμα, το διοικητικό συμβούλιο 
επανεξετάζει το πρόγραμμα και το 
εγκρίνει, ενδεχομένως τροποποιημένο, 
εντός δύο μηνών, σε δεύτερη ανάγνωση·»

(Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/473. Το άρθρο 23 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
αντιστοιχεί στο άρθρο 32 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/473.)

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(5α)  στο άρθρο 24 η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Το διοικητικό συμβούλιο 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών και έξι αντιπροσώπους της 
Επιτροπής. Κάθε κράτος μέλος δικαιούται 
να διορίζει ένα μέλος. Τα κράτη μέλη και 
η Επιτροπή διορίζουν έναν 
αναπληρωματικό για κάθε μέλος που 
εκπροσωπεί το μέλος σε περίπτωση 
απουσίας του/της.

«1. Το διοικητικό συμβούλιο 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, έξι αντιπροσώπους της 
Επιτροπής και αντιπροσώπους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε κράτος 
μέλος δικαιούται να διορίζει ένα μέλος. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να 
διορίζει δύο μέλη. Τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διορίζουν έναν αναπληρωματικό για κάθε 
μέλος που εκπροσωπεί το μέλος σε 
περίπτωση απουσίας του/της.

(Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/473. Το άρθρο 24 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
768/2005 αντιστοιχεί στο άρθρο 33 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/473.)
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Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καταρτίζει το σχέδιο του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας και το σχέδιο του 
πολυετούς προγράμματος εργασίας και τα 
υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο 
ύστερα από διαβούλευση με την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη. Λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για την εφαρμογή του 
προγράμματος εργασίας και του πολυετούς 
προγράμματος εργασίας εντός των ορίων 
που προσδιορίζονται από τον παρόντα 
κανονισμό, τους κανόνες εφαρμογής του 
και οποιοδήποτε ισχύον δίκαιο·

α) καταρτίζει το σχέδιο του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας και το σχέδιο του 
πολυετούς προγράμματος εργασίας και τα 
υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο 
ύστερα από διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη. Λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για την εφαρμογή του 
προγράμματος εργασίας και του πολυετούς 
προγράμματος εργασίας εντός των ορίων 
που προσδιορίζονται από τον παρόντα 
κανονισμό, τους κανόνες εφαρμογής του 
και οποιοδήποτε ισχύον δίκαιο·

(Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/473. Το άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
αντιστοιχεί στο άρθρο 38 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/473.)

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Άρθρο 42 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, 
ως «σοβαρή παράβαση» νοείται 
οποιαδήποτε παράβαση που αναφέρεται 
στο άρθρο 90 παράγραφος 2 στοιχεία α) 
έως ιδ), ιε) και ιστ) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009 ή θεωρείται ότι συνιστά 
σοβαρή παράβαση δυνάμει του άρθρου 90 
παράγραφος 3 στοιχεία α), γ), ε), στ) και θ) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.»

«Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, 
ως «σοβαρή παράβαση» νοείται 
οποιαδήποτε παράβαση που αναφέρεται 
στο άρθρο 90 παράγραφος 2 στοιχεία α) 
έως ιστ) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009 ή θεωρείται ότι συνιστά 
σοβαρή παράβαση δυνάμει του άρθρου 90 
παράγραφος 3 στοιχεία α), γ), ε), στ) και θ) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.»
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Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύναται 
να ερευνά, να διώκει και να παραπέμπει 
ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλήματα εις 
βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης, 
όπως απάτη, διαφθορά ή σοβαρή 
διασυνοριακή απάτη στον τομέα του 
ΦΠΑ, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την 
ΠΛΑ αλιεία.
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