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Τροπολογία 92
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής 
των Περιφερειών27,

κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή 
των Περιφερειών,

__________________ __________________
27 ΕΕ C , , σ. . 27 ΕΕ C , , σ. .

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή των Περιφερειών αρνήθηκε να εκπονήσει γνώμη για τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 93
Fredrick Federley

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) Οι στόχοι της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, όπως καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/201328 για την 
κοινή αλιευτική πολιτική, είναι να 
διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι 
περιβαλλοντικά βιώσιμες 
μακροπρόθεσμα και ότι υπόκεινται σε 
διαχείριση με τρόπο που είναι συμβατός 
με τον στόχο της επίτευξης οικονομικών 
και κοινωνικών οφελών και οφελών για 
την απασχόληση και της συμβολής στη 
διαθεσιμότητα προμηθειών τροφίμων, 
λαμβάνοντας παράλληλα πλήρως υπόψη 
την καλή διαβίωση των ζώων, σύμφωνα 
με το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), και, κατά περίπτωση, την 
ασφάλεια των τροφίμων και των 
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ζωοτροφών και την υγεία των ζώων. 

__________________ __________________
28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για την κοινή αλιευτική πολιτική, για 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 του Συμβουλίου 
2004/585/ΕΚ (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, 
για την κοινή αλιευτική πολιτική, για 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 του Συμβουλίου 
2004/585/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 
22).

Or. en

Τροπολογία 94
Rosa D'Amato

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 το 
αποτελεσματικό και επικαιροποιημένο 
σύστημα ελέγχου και επιβολής, καθώς και 
από την αναλογικότητα και την 
ομοιομορφία του.

__________________ __________________
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 

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 
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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).

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).

Or. it

Τροπολογία 95
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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 το 
αποτελεσματικό και επικαιροποιημένο 
σύστημα ελέγχου και επιβολής 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).

Or. es
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Τροπολογία 96
Ruža Tomašić

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 το ξεκάθαρο, 
αποτελεσματικό και επικαιροποιημένο 
σύστημα ελέγχου και επιβολής.

__________________ __________________
28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για την κοινή αλιευτική πολιτική, για 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 του Συμβουλίου 
2004/585/ΕΚ (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, 
για την κοινή αλιευτική πολιτική, για 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 του Συμβουλίου 
2004/585/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 
22).

Or. hr

Τροπολογία 97
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009, θα πρέπει να γίνεται 
αναφορά στους ορισμούς του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30. Για 
λόγους σαφήνειας και συνέπειας, 
ορισμένοι ορισμοί που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 θα πρέπει 
να απαλειφθούν ή να τροποποιηθούν, ενώ 
θα πρέπει να προστεθούν νέοι ορισμοί.

(4) Στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009, θα πρέπει να γίνεται 
αναφορά στους ορισμούς του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30. Για 
λόγους σαφήνειας και συνέπειας, 
ορισμένοι ορισμοί που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 θα πρέπει 
να απαλειφθούν ή να τροποποιηθούν, ενώ 
θα πρέπει να προστεθούν νέοι ορισμοί. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να προστεθεί ένας 
ορισμός βάσει πολλαπλών κριτηρίων για 
τον «αλιευτικό στόλο μικρής κλίμακας», 
απηχώντας τα αιτήματα του κλάδου 
καθώς και το υφιστάμενο κανονιστικό 
πλαίσιο της Διεθνούς Επιτροπής για τη 
Διατήρηση των Θυννοειδών του 
Ατλαντικού.

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

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

Or. es

Τροπολογία 98
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο ορισμός της «παρτίδας» θα (7) Ο ορισμός της «παρτίδας» θα 
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πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον ορισμό 
της «παρτίδας» που προβλέπεται στη 
νομοθεσία για τα τρόφιμα.

πρέπει να παραπέμπει στον ορισμό της 
«παρτίδας» που προβλέπεται στη 
νομοθεσία για τα τρόφιμα.

Or. es

Τροπολογία 99
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη εναρμόνιση του ευρωπαϊκού 
κανονιστικού πλαισίου, θα πρέπει να 
προστεθεί ένας νέος ορισμός των 
«ευαίσθητων ειδών»·

Or. it

Τροπολογία 100
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη εναρμόνιση του ευρωπαϊκού 
κανονιστικού πλαισίου, θα πρέπει να 
προστεθεί ένας νέος ορισμός του 
«ευαίσθητου ενδιαιτήματος»

Or. it

Τροπολογία 101
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013 προβλέπεται ορισμός του 
«αλιευτικού σκάφους» ο οποίος καλύπτει 
επίσης τα σκάφη που είναι εξοπλισμένα 
για εμπορική εκμετάλλευση θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων, όπως τα σκάφη 
αλίευσης, τα σκάφη υποστήριξης, τα 
σκάφη μεταποίησης ιχθύων, τα σκάφη 
που επιδίδονται σε μεταφορτώσεις και τα 
σκάφη μεταφοράς που είναι εξοπλισμένα 
για τη μεταφορά αλιευτικών προϊόντων, 
εξαιρουμένων των σκαφών μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων. Συνεπώς, ο 
ορισμός του «αλιευτικού σκάφους» στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 θα πρέπει 
να απαλειφθεί.

(10) Στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013 προβλέπεται ορισμός του 
«αλιευτικού σκάφους» ο οποίος καλύπτει 
επίσης τα σκάφη που είναι εξοπλισμένα 
για εμπορική εκμετάλλευση θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων. Συνεπώς, ο ορισμός 
του «αλιευτικού σκάφους» στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 θα πρέπει να 
απαλειφθεί.

Or. en

Τροπολογία 102
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013 προβλέπεται ορισμός του 
«αλιευτικού σκάφους» ο οποίος καλύπτει 
επίσης τα σκάφη που είναι εξοπλισμένα 
για εμπορική εκμετάλλευση θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων, όπως τα σκάφη 
αλίευσης, τα σκάφη υποστήριξης, τα 
σκάφη μεταποίησης ιχθύων, τα σκάφη 
που επιδίδονται σε μεταφορτώσεις και τα 
σκάφη μεταφοράς που είναι εξοπλισμένα 
για τη μεταφορά αλιευτικών προϊόντων, 
εξαιρουμένων των σκαφών μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων. Συνεπώς, ο 
ορισμός του «αλιευτικού σκάφους» στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 θα πρέπει 
να απαλειφθεί.

(10) Στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013 προβλέπεται ορισμός του 
«αλιευτικού σκάφους» ο οποίος καλύπτει 
επίσης τα σκάφη που είναι εξοπλισμένα 
για εμπορική εκμετάλλευση θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων. Συνεπώς, ο ορισμός 
του «αλιευτικού σκάφους» στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 θα πρέπει να 
απαλειφθεί.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του «αλιευτικού σκάφους» στην αρχική του έννοια πρέπει να τηρείται. Δεν είναι 
σκόπιμο να διευρυνθεί το περιεχόμενο ενός ορισμού του βασικού κανονισμού σε μια 
αιτιολογική σκέψη του κανονισμού ελέγχου.

Τροπολογία 103
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Προκειμένου να προωθηθεί 
μεγαλύτερη σαφήνεια του ευρωπαϊκού 
κανονιστικού πλαισίου και συνεπώς να 
βελτιωθεί η εφαρμογή του, θα πρέπει να 
προστεθεί ένας νέος ορισμός της 
«απευθείας πώλησης»·

Or. it

Τροπολογία 104
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Προκειμένου να εναρμονιστεί 
μεταξύ των κρατών μελών η εφαρμογή 
των κανόνων ιχνηλασιμότητας που 
περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009, θα πρέπει να προστεθεί 
ο ορισμός της «απευθείας πώλησης»·

Or. it
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Τροπολογία 105
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η αλιεία μικρής κλίμακας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων υπόψη 
των πιθανών επιπτώσεων της αλιείας 
μικρής κλίμακας στα αποθέματα, είναι 
σημαντικό να ελέγχεται ότι οι αλιευτικές 
δραστηριότητες και η αλιευτική 
προσπάθεια των μικρότερων σκαφών 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Προς αυτό 
τον σκοπό, είναι απαραίτητη η απόκτηση 
δεδομένων στίγματος για τα εν λόγω 
σκάφη. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν όλα τα 
αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων 
των αλιευτικών σκαφών μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων. Για σκάφη 
μήκους 12 μέτρων, είναι πλέον δυνατή η 
χρήση κινητών συσκευών που είναι 
λιγότερο δαπανηρές και εύκολες στη 
χρήση.

(12) Η αλιεία μικρής κλίμακας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων υπόψη 
των πιθανών επιπτώσεων της αλιείας 
μικρής κλίμακας στα αποθέματα, είναι 
σημαντικό να ελέγχεται ότι οι αλιευτικές 
δραστηριότητες και η αλιευτική 
προσπάθεια των μικρότερων σκαφών 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Ωστόσο, για 
την πλειοψηφία του αλιευτικού στόλου 
μικρής κλίμακας, η υποχρέωση ύπαρξης 
συσκευής παρακολούθησης επί του 
σκάφους θα μπορούσε να συνεπάγεται 
δυσανάλογη επιβάρυνση ως προς την 
αλιευτική ικανότητά του. Για αυτόν τον 
λόγο παρέχεται στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να απαλλάσσουν τα σκάφη 
που ανήκουν στον αλιευτικό στόλο μικρής 
κλίμακας, και των οποίων οι αλιευτικές 
εξορμήσεις διαρκούν λιγότερο από 24 
ώρες, από την απαίτηση να φέρουν επί 
του σκάφους σύστημα παρακολούθησης. 
Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
της αναλογικότητας, οφείλουν να 
εξαιρούνται από την απαίτηση να φέρουν 
επί του σκάφους σύστημα 
παρακολούθησης τα σκάφη που αλιεύουν 
αποκλειστικά στα εσωτερικά ύδατα του 
κράτους μέλους σημαίας, καθώς και τα 
φυσικά πρόσωπα που αλιεύουν χωρίς 
σκάφος. Για να εξασφαλιστεί 
ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου στα 
προαναφερόμενα σκάφη καθώς και στα 
φυσικά πρόσωπα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να παρακολουθούν τις 
δραστηριότητές τους μέσω τακτικών 
επιθεωρήσεων.

Or. es
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Τροπολογία 106
Elżbieta Rafalska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η αλιεία μικρής κλίμακας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων υπόψη 
των πιθανών επιπτώσεων της αλιείας 
μικρής κλίμακας στα αποθέματα, είναι 
σημαντικό να ελέγχεται ότι οι αλιευτικές 
δραστηριότητες και η αλιευτική 
προσπάθεια των μικρότερων σκαφών 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Προς αυτό 
τον σκοπό, είναι απαραίτητη η απόκτηση 
δεδομένων στίγματος για τα εν λόγω 
σκάφη. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν όλα τα 
αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων 
των αλιευτικών σκαφών μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων. Για σκάφη 
μήκους 12 μέτρων, είναι πλέον δυνατή η 
χρήση κινητών συσκευών που είναι 
λιγότερο δαπανηρές και εύκολες στη 
χρήση.

(12) Η αλιεία μικρής κλίμακας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη. Όσον αφορά τα 
αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων, η υποχρέωση 
τήρησης ημερολογίου αλιείας ή 
συμπλήρωσης δήλωσης εκφόρτωσης θα 
συνιστούσε δυσανάλογη επιβάρυνση σε 
σύγκριση με την αλιευτική τους 
ικανότητα. 

Or. en

Τροπολογία 107
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η αλιεία μικρής κλίμακας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων υπόψη 

(12) Η αλιεία μικρής κλίμακας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων υπόψη 
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των πιθανών επιπτώσεων της αλιείας 
μικρής κλίμακας στα αποθέματα, είναι 
σημαντικό να ελέγχεται ότι οι αλιευτικές 
δραστηριότητες και η αλιευτική 
προσπάθεια των μικρότερων σκαφών 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Προς αυτό 
τον σκοπό, είναι απαραίτητη η απόκτηση 
δεδομένων στίγματος για τα εν λόγω 
σκάφη. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν όλα τα 
αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων 
των αλιευτικών σκαφών μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων. Για σκάφη 
μήκους 12 μέτρων, είναι πλέον δυνατή η 
χρήση κινητών συσκευών που είναι 
λιγότερο δαπανηρές και εύκολες στη 
χρήση.

των πιθανών επιπτώσεων της αλιείας 
μικρής κλίμακας στα αποθέματα, είναι 
σημαντικό να ελέγχεται ότι οι αλιευτικές 
δραστηριότητες και η αλιευτική 
προσπάθεια των μικρότερων σκαφών 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Προς αυτό 
τον σκοπό, είναι απαραίτητη η απόκτηση 
δεδομένων στίγματος για τα εν λόγω 
σκάφη. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν όλα τα 
αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων 
των αλιευτικών σκαφών μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων. Για σκάφη 
μήκους 12 μέτρων, είναι πλέον δυνατή η 
χρήση κινητών συσκευών που είναι 
λιγότερο δαπανηρές και εύκολες στη 
χρήση. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή 
αυτών των μέτρων δεν πρέπει να επιφέρει 
δυσβάσταχτη επιβάρυνση για τον στόλο, 
ιδίως τον στόλο μικρής κλίμακας, και 
πρέπει να επωφελείται από τη βοήθεια 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 108
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η αλιεία μικρής κλίμακας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων υπόψη 
των πιθανών επιπτώσεων της αλιείας 
μικρής κλίμακας στα αποθέματα, είναι 
σημαντικό να ελέγχεται ότι οι αλιευτικές 
δραστηριότητες και η αλιευτική 
προσπάθεια των μικρότερων σκαφών 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Προς αυτό 
τον σκοπό, είναι απαραίτητη η απόκτηση 

(12) Η αλιεία διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην Ένωση από βιολογική, 
οικονομική και κοινωνική άποψη. 
Λαμβανομένων υπόψη των πιθανών 
επιπτώσεων της αλιείας μικρής κλίμακας 
στα αποθέματα, είναι σημαντικό να 
ελέγχεται ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες 
και η αλιευτική προσπάθεια των σκαφών 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Προς αυτό 
τον σκοπό, είναι απαραίτητη η απόκτηση 
δεδομένων στίγματος για τα εν λόγω 
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δεδομένων στίγματος για τα εν λόγω 
σκάφη. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν όλα τα 
αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων 
των αλιευτικών σκαφών μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων. Για σκάφη 
μήκους 12 μέτρων, είναι πλέον δυνατή η 
χρήση κινητών συσκευών που είναι 
λιγότερο δαπανηρές και εύκολες στη 
χρήση.

σκάφη. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν τα 
αλιευτικά σκάφη μήκους ίσου ή άνω των 
15 μέτρων.

Or. it

Τροπολογία 109
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η αλιεία μικρής κλίμακας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων υπόψη 
των πιθανών επιπτώσεων της αλιείας 
μικρής κλίμακας στα αποθέματα, είναι 
σημαντικό να ελέγχεται ότι οι αλιευτικές 
δραστηριότητες και η αλιευτική 
προσπάθεια των μικρότερων σκαφών 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Προς αυτό 
τον σκοπό, είναι απαραίτητη η απόκτηση 
δεδομένων στίγματος για τα εν λόγω 
σκάφη. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν όλα τα 
αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων 
των αλιευτικών σκαφών μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων. Για σκάφη 
μήκους 12 μέτρων, είναι πλέον δυνατή η 
χρήση κινητών συσκευών που είναι 
λιγότερο δαπανηρές και εύκολες στη 
χρήση.

(12) Η αλιεία μικρής κλίμακας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων υπόψη 
των πιθανών επιπτώσεων της αλιείας 
μικρής κλίμακας στα αποθέματα, είναι 
σημαντικό να ελέγχεται ότι οι αλιευτικές 
δραστηριότητες και η αλιευτική 
προσπάθεια των μικρότερων σκαφών 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Προς αυτό 
τον σκοπό, είναι απαραίτητη η απόκτηση 
δεδομένων στίγματος για τα εν λόγω 
σκάφη, αρκεί αυτό να μην συνεπάγεται 
νέο ή υψηλότερο κόστος για τους 
επιχειρηματίες. Κατά συνέπεια, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν 
όλα τα αλιευτικά σκάφη, 
συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών 
σκαφών μήκους μικρότερου των 12 
μέτρων, μέσω συσκευών λογικού κόστους 
και εύκολης χρήσης, όπως οι κινητές 
συσκευές.

Or. it
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Τροπολογία 110
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η αλιεία μικρής κλίμακας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων υπόψη 
των πιθανών επιπτώσεων της αλιείας 
μικρής κλίμακας στα αποθέματα, είναι 
σημαντικό να ελέγχεται ότι οι αλιευτικές 
δραστηριότητες και η αλιευτική 
προσπάθεια των μικρότερων σκαφών 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Προς αυτό 
τον σκοπό, είναι απαραίτητη η απόκτηση 
δεδομένων στίγματος για τα εν λόγω 
σκάφη. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν όλα τα 
αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων 
των αλιευτικών σκαφών μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων. Για σκάφη 
μήκους 12 μέτρων, είναι πλέον δυνατή η 
χρήση κινητών συσκευών που είναι 
λιγότερο δαπανηρές και εύκολες στη 
χρήση.

(12) Η αλιεία μικρής κλίμακας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων υπόψη 
των πιθανών επιπτώσεων της αλιείας 
μικρής κλίμακας στα αποθέματα, είναι 
σημαντικό να ελέγχεται ότι οι αλιευτικές 
δραστηριότητες και η αλιευτική 
προσπάθεια των μικρότερων σκαφών 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Προς αυτό 
τον σκοπό, θα πρέπει να είναι δυνατό για 
τα κράτη μέλη να απαιτούν τα αλιευτικά 
σκάφη μήκους μικρότερου των 12 μέτρων 
συνολικά να διαθέτουν συσκευή που 
επιτρέπει τον αυτόματο εντοπισμό του 
σκάφους, για παράδειγμα με τη χρήση 
κινητών συσκευών που είναι λιγότερο 
δαπανηρές και εύκολες στη χρήση.

Or. bg

Τροπολογία 111
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η αλιεία μικρής κλίμακας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων υπόψη 

(12) Η αλιεία μικρής κλίμακας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων υπόψη 
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των πιθανών επιπτώσεων της αλιείας 
μικρής κλίμακας στα αποθέματα, είναι 
σημαντικό να ελέγχεται ότι οι αλιευτικές 
δραστηριότητες και η αλιευτική 
προσπάθεια των μικρότερων σκαφών 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Προς αυτό 
τον σκοπό, είναι απαραίτητη η απόκτηση 
δεδομένων στίγματος για τα εν λόγω 
σκάφη. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν όλα τα 
αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων 
των αλιευτικών σκαφών μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων. Για σκάφη 
μήκους 12 μέτρων, είναι πλέον δυνατή η 
χρήση κινητών συσκευών που είναι 
λιγότερο δαπανηρές και εύκολες στη 
χρήση.

των πιθανών επιπτώσεων της αλιείας 
μικρής κλίμακας στα αποθέματα, είναι 
σημαντικό να ελέγχεται ότι οι αλιευτικές 
δραστηριότητες και η αλιευτική 
προσπάθεια των μικρότερων σκαφών 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Προς αυτό 
τον σκοπό, είναι απαραίτητη η απόκτηση 
δεδομένων στίγματος για τα εν λόγω 
σκάφη. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν όλα τα 
αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων 
των αλιευτικών σκαφών μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων. Για σκάφη 
μήκους κάτω των 12 μέτρων, θα είναι 
δυνατή η χρήση κινητών συσκευών που 
είναι λιγότερο δαπανηρές και ευκολότερες 
στη χρήση.

Or. pt

Τροπολογία 112
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η αλιεία μικρής κλίμακας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων υπόψη 
των πιθανών επιπτώσεων της αλιείας 
μικρής κλίμακας στα αποθέματα, είναι 
σημαντικό να ελέγχεται ότι οι αλιευτικές 
δραστηριότητες και η αλιευτική 
προσπάθεια των μικρότερων σκαφών 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Προς αυτό 
τον σκοπό, είναι χρήσιμη η απόκτηση 
δεδομένων στίγματος για τα εν λόγω 
σκάφη. Επομένως, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν και 
σκάφη μήκους κάτω των 15 μέτρων που 
επιλέγουν εθελοντικά να εξοπλιστούν με 
κινητές συσκευές, οι οποίες επί του 
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παρόντος είναι λιγότερο ακριβές και 
ευκολότερες στη χρήση. Τα έξοδα που 
σχετίζονται με την αγορά και τη 
συντήρηση αυτών των συσκευών 
βαρύνουν το ΕΤΘΑ, ώστε να μην 
βαρύνουν τις αλιευτικές επιχειρήσεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή ενός συστήματος ελέγχου θέσης για σκάφη μήκους κάτω των 15 μέτρων 
αντιπροσωπεύει μια νέα εκπλήρωση. Ως εκ τούτου, θεωρείται απαραίτητο να αποκλειστεί η 
υποχρέωση και να επιτραπεί η δυνατότητα εθελοντικής απόκτησης τέτοιων συσκευών που θα 
χρηματοδοτηθούν μέσω του ΕΤΘΑ

Τροπολογία 113
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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 
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 

διαγράφεται
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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.
__________________
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).

Or. it

Τροπολογία 114
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 

διαγράφεται
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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 
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.
__________________
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 
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εκφόρτωσης, και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 133 της 29.5.2015, 
σ. 1).

Or. it

Αιτιολόγηση

Η χρήση των CCTV είναι πολύπλοκη και δύσκολα εφαρμόσιμη, ιδίως σε μικρά μεσογειακά 
αλιευτικά σκάφη και δεδομένης της τυπικής δραστηριότητας σε αυτήν τη λεκάνη. Για τις ΜΜΕ 
και, ιδίως, εκείνες που διαθέτουν σκάφη μικρότερης χωρητικότητας που εκτελούν αλιευτικές 
δραστηριότητες μικρής κλίμακας (συχνά πραγματοποιούνται με ελάχιστους τρόπους και μέσα), 
αναμένονται προβλήματα προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες, χωρίς συγκεκριμένη υποστήριξη 
των πολιτικών στήριξης της καινοτομίας.

Τροπολογία 115
France Jamet

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 
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 

διαγράφεται
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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.
__________________
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).

Or. fr

Τροπολογία 116
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009 έχει τροποποιηθεί από τον 

(14) Ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009 έχει τροποποιηθεί από τον 
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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 
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.

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, τα κράτη μέλη 
μπορούν να τοποθετήσουν παρατηρητές 
ελέγχου στα αλιευτικά σκάφη τα οποία 
φέρουν τη σημαία τους, προκειμένου να 
παρακολουθούν την αλιεία που υπόκειται 
σε υποχρέωση εκφόρτωσης. Με όλα τα 
έξοδα που προκύπτουν από τα καθήκοντα 
των παρατηρητών, αρμόδιων για τον 
έλεγχο στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου, 
επιβαρύνονται τα κράτη μέλη σημαίας. 
Τα κράτη μέλη δεν θα εισπράττουν αυτά 
τα έξοδα, μερικώς ή στο σύνολό τους, 
από τους φορείς εκμετάλλευσης των 
αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη 
σημαία τους και οι οποίοι συμμετέχουν 
στο αντίστοιχο είδος αλιείας. Επίσης, 
ορισμένος αριθμός αλιευτικών σκαφών θα 
μπορεί να εξοπλιστεί με ηλεκτρονικές 
συσκευές παρακολούθησης συνεχούς 
καταγραφής, συμπεριλαμβανομένων των 
κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης 
(CCTV). Η εισαγωγή τεχνολογίας CCTV 
πρέπει να γίνεται σε εθελοντική βάση και 
να συνδέεται με κίνητρο το οποίο να 
αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή, ή 
να εισαγάγεται προσωρινά από την 
αρμόδια αρχή σε υποχρεωτική βάση για 
τα σκάφη εκείνα που έχουν διαπράξει δύο 
ή περισσότερες σοβαρές παραβάσεις οι 
οποίες συνιστούν σοβαρή μη 
συμμόρφωση με τους κανόνες που 
προβλέπονται στο άρθρο 15 της ΚΑΠ. 
Την ιδιοκτησία των εικόνων από το 
CCTV θα κατέχει ανά πάσα στιγμή ο 
ιδιοκτήτης του αλιευτικού σκάφους και οι 
εικόνες θα αφορούν μόνο τα εργαλεία και 
τα τμήματα των σκαφών όπου 
πραγματοποιούνται η άνοδος επί του 
σκάφους, ο χειρισμός και η αποθήκευση 
των αλιευτικών προϊόντων Οι εικόνες από 
τις κάμερες τηλεόρασης κλειστού 
κυκλώματος θα πρέπει να καταγράφονται 
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τοπικά και θα πρέπει να τίθενται στη 
διάθεση αποκλειστικά των υπαλλήλων των 
κρατών μελών ή των επιθεωρητών της 
Ένωσης κατόπιν αιτήματος, ιδίως στο 
πλαίσιο επιθεωρήσεων, ερευνών ή ελέγχων 
στον τομέα της αλιείας. Οι αρμόδιες 
αρχές προστατεύουν και εγγυώνται την 
εμπιστευτικότητα και το δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας.

__________________ __________________
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).

Or. es

Τροπολογία 117
Søren Gade

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 

(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 
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υποχρέωσης εκφόρτωσης, ορισμένο 
ποσοστό αλιευτικών σκαφών θα πρέπει να 
εξοπλιστεί, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, 
με ηλεκτρονικές συσκευές 
παρακολούθησης συνεχούς καταγραφής, 
συμπεριλαμβανομένων των κλειστών 
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.

υποχρέωσης εκφόρτωσης, ορισμένο 
ποσοστό αλιευτικών σκαφών θα πρέπει να 
εξοπλιστεί, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, 
με μη παρεμβατικές ηλεκτρονικές 
συσκευές παρακολούθησης, όπως τα 
συστήματα ανίχνευσης αλιευτικών 
δραστηριοτήτων ή εκτίμησης της μάζας 
των αλιευμάτων, με σκοπό την εκτίμηση 
της διαφοράς ανάμεσα στο βάρος των 
αλιευμάτων και στο βάρος των προϊόντων 
που εκφορτώνονται. Τα συστήματα αυτά 
θα πρέπει να καταχωρίζονται τοπικά και 
θα πρέπει να τίθεται στη διάθεση 
αποκλειστικά των υπαλλήλων του κράτους 
μέλους ή των επιθεωρητών της Ένωσης 
κατόπιν αιτήματος, ιδίως στο πλαίσιο 
επιθεωρήσεων, ερευνών ή ελέγχων. 
Προσφέρουν μια λιγότερο παρεμβατική 
δυνατότητα από ό,τι τα συστήματα 
κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης 
(CCTV), σέβονται τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31α 
(γενικός κανονισμός για την προστασία 
των δεδομένων), τις νομοθεσίες των 
κρατών μελών και το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με το πώς 
θα καταστούν ομοιόμορφοι οι έλεγχοι της 
αλιείας στην Ευρώπη 
[2015/2093(INI)]31β, που αντιτίθεται σε 
οποιοδήποτε υποχρεωτικό σύστημα 
βιντεοπαρακολούθησης επί του σκάφους.

__________________ __________________
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. 

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. 
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1434/98 του Συμβουλίου (ΕΕ L 133 της 
29.5.2015, σ. 1).

1434/98 του Συμβουλίου (ΕΕ L 133 της 
29.5.2015, σ. 1).
31α 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).
31β Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2016)0407.

Or. en

Τροπολογία 118
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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 
κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV). Τα 
δεδομένα από CCTV μπορούν να 
συμπληρώνονται από δεδομένα άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης. Τα δεδομένα από αυτές 

(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 ηλεκτρονικά συστήματα 
παρακολούθησης, όπως για παράδειγμα, 
παρακολούθηση με κλειστά κυκλώματα 
τηλεόρασης (CCTV). Τα δεδομένα από 
αυτές τις συσκευές θα παράσχουν στους 
υπαλλήλους των κρατών μελών τα μέσα 
για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση εκφόρτωσης στη θάλασσα. Η 
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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.

καταγραφή από τα ηλεκτρονικά 
συστήματα παρακολούθησης 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. Οι καταγραφές 
των ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται 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. Αυτά 
τα ηλεκτρονικά συστήματα 
παρακολούθησης διασφαλίζουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα του πληρώματος 
όσον αφορά τον σεβασμό της 
ιδιωτικότητας και την προστασία των 
δεδομένων. Μια έκθεση, για το κατά 
πόσο τα ηλεκτρονικά συστήματα 
παρακολούθησης ήταν αποτελεσματικά 
στο να ελέγχουν τη συμμόρφωση με την 
υποχρέωση εκφόρτωσης και να 
συμβάλλουν στην επίτευξη της μέγιστης 
βιώσιμης απόδοσης των σχετικών 
αποθεμάτων, θα πρέπει να υποβληθεί στο 
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 5 έτη μετά τη θέση σε ισχύ. 
Η αναθεώρηση των εν λόγω μέτρων 
προβλέπεται 7 έτη μετά τη θέση σε ισχύ.

__________________ __________________
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, 

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, 
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σ. 1). σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 119
Raffaele Stancanelli

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 
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 

(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, τα κράτη μέλη 
θα μπορούν να χρησιμοποιούν μια σειρά 
ηλεκτρονικών εργαλείων 
παρακολούθησης και επιτήρησης που θα 
εγκατασταθούν σε ένα ορισμένο ποσοστό 
αλιευτικών σκαφών, συνολικού μήκους 
άνω των 32 μέτρων. Η δυνατότητα 
εγκατάστασης κλειστών κυκλωμάτων 
τηλεόρασης (CCTV) θα πραγματοποιηθεί 
σε εθελοντική βάση και βάσει 
αξιολόγησης κινδύνου. Το κόστος 
εγκατάστασης οποιασδήποτε συσκευής 
παρακολούθησης δεν θα είναι ευθύνη των 
ιδιοκτητών των σκαφών. 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 



PE650.701v02-00 28/183 AM\1205706EL.docx

EL

αιτήματος, ιδίως στο πλαίσιο 
επιθεωρήσεων, ερευνών ή ελέγχων.

τίθεται στη διάθεση αποκλειστικά των 
υπαλλήλων των κρατών μελών ή των 
επιθεωρητών της Ένωσης κατόπιν 
αιτήματος, ιδίως στο πλαίσιο 
επιθεωρήσεων, ερευνών ή ελέγχων, 
τηρώντας όλους τους κανονισμούς 
σχετικά με την προστασία του ιδιωτικού 
απορρήτου και την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Επιπλέον, τα δεδομένα δεν θα υπόκεινται 
σε ανάλυση αγοράς ούτε θα υποβάλλονται 
σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

__________________ __________________
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).

Or. it

Τροπολογία 120
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

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 

(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 
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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 
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.

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Για 
να καταστεί δυνατός ο σωστός έλεγχος της 
υποχρέωσης εκφόρτωσης, ορισμένο 
ποσοστό αλιευτικών σκαφών θα πρέπει να 
διαθέτει, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, 
παρατηρητές επί του σκάφους ή να έχει 
εξοπλιστεί με ηλεκτρονικά συστήματα 
παρακολούθησης. Μεταξύ αυτών των 
τελευταίων, και λαμβάνοντας υπόψη τον 
ιδιαιτέρως παρεμβατικό χαρακτήρα τους, 
η χρήση κλειστών κυκλωμάτων 
τηλεόρασης (CCTV) θα μπορούσε να 
προβλέπεται σε εθελοντική βάση και να 
συνδέεται με κίνητρα, ή σε υποχρεωτική 
βάση για ορισμένους παραβάτες της 
νομοθεσίας περί υποχρέωσης 
εκφόρτωσης. 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, με 
σεβασμό, σε κάθε περίπτωση, του 
δικαιώματος του πληρώματος στην 
ιδιωτική ζωή. 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.

__________________ __________________
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 

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 
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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).

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).

Or. es

Τροπολογία 121
Ruža Tomašić

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 
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 

(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 
κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV). Η 
καθιέρωση της τεχνολογίας CCTV θα 
πρέπει να πραγματοποιείται εθελοντικά. 
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 
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τίθεται στη διάθεση αποκλειστικά των 
υπαλλήλων των κρατών μελών ή των 
επιθεωρητών της Ένωσης κατόπιν 
αιτήματος, ιδίως στο πλαίσιο 
επιθεωρήσεων, ερευνών ή ελέγχων.

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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας CCTV δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά, 
καθώς ενέχει αναπάντητα τεχνικά, νομικά και ηθικά ζητήματα.

Τροπολογία 122
Rosa D'Amato

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 

(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 
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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 
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.

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Για 
να καταστεί δυνατός ο σωστός έλεγχος της 
υποχρέωσης εκφόρτωσης, θα πρέπει να 
προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικών 
συσκευών παρακολούθησης συνεχούς 
καταγραφής, συμπεριλαμβανομένων των 
κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης 
(CCTV), επί ορισμένων αλιευτικών 
σκαφών. Η εισαγωγή αυτών των 
συστημάτων CCTV θα πρέπει να γίνεται 
σε υποχρεωτική και χρονικά 
περιορισμένη βάση, ως παρεπόμενη 
κύρωση στα σκάφη που έχουν διαπράξει 
δύο ή περισσότερες σοβαρές παραβάσεις 
των κανόνων υποχρέωσης εκφόρτωσης 
που ορίζονται στο άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η 
καταγραφή από CCTV θα πρέπει να 
πραγματοποιείται από τους ιδιοκτήτες 
των αλιευτικών σκαφών και 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. Οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν 
την εμπιστευτικότητα του περιεχομένου 
των καταγραφών από CCTV.

__________________ __________________
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. 

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. 
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1434/98 του Συμβουλίου (ΕΕ L 133 της 
29.5.2015, σ. 1).

1434/98 του Συμβουλίου (ΕΕ L 133 της 
29.5.2015, σ. 1).

Or. it

Τροπολογία 123
Ivo Hristov

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 Συμβουλίου 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 
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 

(14) Ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009 έχει τροποποιηθεί από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/812 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 συνολικού 
μήκους άνω των 12 μέτρων θα πρέπει να 
εξοπλιστεί, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, 
με ηλεκτρονικές συσκευές 
παρακολούθησης συνεχούς καταγραφής, 
συμπεριλαμβανομένων των κλειστών 
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 
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επιθεωρητών της Ένωσης κατόπιν 
αιτήματος, ιδίως στο πλαίσιο 
επιθεωρήσεων, ερευνών ή ελέγχων.

υπαλλήλων των κρατών μελών ή των 
επιθεωρητών της Ένωσης κατόπιν 
αιτήματος, ιδίως στο πλαίσιο 
επιθεωρήσεων, ερευνών ή ελέγχων. 

__________________ __________________
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).

Or. bg

Τροπολογία 124
Bert-Jan Ruissen

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, τα κράτη μέλη 
μπορούν να τοποθετήσουν παρατηρητές 
ελέγχου επί των αλιευτικών σκαφών που 
φέρουν τη σημαία τους για την 
παρακολούθηση της αλιείας που 
υπόκειται στην υποχρέωση εκφόρτωσης. 
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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.

Επιπλέον, τα αλιευτικά σκάφη μπορεί να 
είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικές 
συσκευές παρακολούθησης συνεχούς 
καταγραφής, συμπεριλαμβανομένων των 
κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης 
(CCTV). Η εισαγωγή της τεχνολογίας 
CCTV θα πρέπει να πραγματοποιείται 
είτε εθελοντικά είτε να συνδέεται με 
κίνητρα. 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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Τροπολογία 125
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα 
αλιευτικά σκάφη να αποκτήσουν 
συστήματα CCTV σε εθελοντική βάση. Σε 
αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να 
παρέχονται συγκεκριμένα οφέλη, όπως η 
ακύρωση μορίων.

Or. it

Τροπολογία 126
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να επιτευχθούν οι στόχοι της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, η αξιοπιστία 
και η ολοκληρωμένη συλλογή των 
δεδομένων για τα αλιεύματα είναι ύψιστης 
σημασίας.

(15) Για να επιτευχθούν οι στόχοι της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, η αξιοπιστία 
και η ολοκληρωμένη συλλογή των 
δεδομένων για τα αλιεύματα, καθώς και 
τα πρώτα θετικά αποτελέσματα των 
δοκιμών με αυτόματη αναγνώριση 
εικόνας στην πλήρη τεκμηρίωση της 
αλιείας, είναι ύψιστης σημασίας.

Or. en

Τροπολογία 127
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Ενώ παράλληλα θα 
επιτυγχάνονται οι στόχοι της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, μέγιστη προσοχή 
θα πρέπει να δίνεται στην καλή διαβίωση 
των ζώων, σύμφωνα με το άρθρο 13 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και, κατά 
περίπτωση, στην ασφάλεια των τροφίμων 
και των ζωοτροφών και στην υγεία των 
ζώων.

Or. en

Τροπολογία 128
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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. 
Ως εκ τούτου, θεωρείται απαραίτητο οι 
πλοίαρχοι σκαφών συνολικού μήκους άνω 
των 10 μέτρων 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. Αυτές οι 
δραστηριότητες δεν πρέπει να προκαλούν 
πρόσθετο κόστος για τις αλιευτικές 
εταιρείες και δεν πρέπει να επηρεάζουν 
τις αλιευτικές δραστηριότητες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζεται η εξαίρεση σκαφών κάτω των 10 μέτρων από τον εξοπλισμό για το ηλεκτρονικό 
μητρώο αλιευμάτων. Επιπλέον, η συσκευή αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταστεί 
οικονομική επιβάρυνση ή πρόσθετη εργασία για τους αλιείς, επομένως θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από το ΕΤΘΑ.
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Τροπολογία 129
Rosa D'Amato

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. 
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. Η υποβολή σε έντυπη μορφή 
δεδομένων για τα αλιεύματα πρέπει να 
παραμείνει δυνατή, σε επικουρική βάση, 
για αλιευτικά σκάφη μήκους κάτω των 10 
μέτρων.

Or. it

Τροπολογία 130
Ivo Hristov

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 

(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 
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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.

πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. 
Ως εκ τούτου, θεωρείται απαραίτητο οι 
πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών συνολικού 
μήκους άνω των 12 μέτρων 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. 

Or. bg

Τροπολογία 131
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η απουσία υποχρεώσεων 
αναφοράς αλιευμάτων για τους 
πλοιάρχους σκαφών μήκους μικρότερου 
των 10 μέτρων οδήγησε σε ελλιπή και 
αναξιόπιστα δεδομένα για τα εν λόγω 
σκάφη, δεδομένου ότι η συλλογή 
δεδομένων για αυτά βασιζόταν σε σχέδια 
δειγματοληψίας. Συνεπώς, είναι 
σημαντικό να απαιτείται η αναφορά των 
αλιευμάτων για όλα τα αλιευτικά σκάφη 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Κατά 
αυτόν τον τρόπο, οι κανόνες θα 
απλουστευτούν, μεταξύ άλλων, και η 
συμμόρφωση και οι έλεγχοι θα 
βελτιωθούν.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 132
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η απουσία υποχρεώσεων 
αναφοράς αλιευμάτων για τους 
πλοιάρχους σκαφών μήκους μικρότερου 
των 10 μέτρων οδήγησε σε ελλιπή και 
αναξιόπιστα δεδομένα για τα εν λόγω 
σκάφη, δεδομένου ότι η συλλογή 
δεδομένων για αυτά βασιζόταν σε σχέδια 
δειγματοληψίας. Συνεπώς, είναι 
σημαντικό να απαιτείται η αναφορά των 
αλιευμάτων για όλα τα αλιευτικά σκάφη 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Κατά 
αυτόν τον τρόπο, οι κανόνες θα 
απλουστευτούν, μεταξύ άλλων, και η 
συμμόρφωση και οι έλεγχοι θα 
βελτιωθούν.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 133
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η απουσία υποχρεώσεων 
αναφοράς αλιευμάτων για τους 
πλοιάρχους σκαφών μήκους μικρότερου 
των 10 μέτρων οδήγησε σε ελλιπή και 
αναξιόπιστα δεδομένα για τα εν λόγω 
σκάφη, δεδομένου ότι η συλλογή 
δεδομένων για αυτά βασιζόταν σε σχέδια 
δειγματοληψίας. Συνεπώς, είναι 
σημαντικό να απαιτείται η αναφορά των 
αλιευμάτων για όλα τα αλιευτικά σκάφη 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Κατά 
αυτόν τον τρόπο, οι κανόνες θα 
απλουστευτούν, μεταξύ άλλων, και η 
συμμόρφωση και οι έλεγχοι θα 
βελτιωθούν.

διαγράφεται

Or. it



AM\1205706EL.docx 41/183 PE650.701v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζεται η εξαίρεση σκαφών κάτω των 10 μέτρων από τον εξοπλισμό για το μητρώο 
αλιευμάτων, καθώς θα συνεπαγόταν υπερβολική γραφειοκρατία, κόστος και δυσκολίες 
διαχείρισης λόγω του μικρού μεγέθους.

Τροπολογία 134
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όσον αφορά τα σκάφη μήκους 12 
μέτρων ή μεγαλύτερου, είναι σημαντικό οι 
πληροφορίες στο ημερολόγιο να 
καταστούν πιο ακριβείς και να 
περιλαμβάνουν δεδομένα για τα αλιεύματα 
ανά ανάσυρση ή αλιευτική δραστηριότητα. 
Κατά αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Στην 
περίπτωση των σκαφών μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων, οι 
υποχρεώσεις που αφορούν τη συμπλήρωση 
και την υποβολή του ημερολογίου θα 
πρέπει να απλουστευτούν, ενώ οι 
πλοίαρχοι θα πρέπει να υποχρεούνται να 
υποβάλλουν τις πληροφορίες που περιέχει 
το ημερολόγιο μόνο μία φορά, πριν από 
την άφιξη σε λιμένα.

(18) Όσον αφορά τα σκάφη που δεν 
ανήκουν στον αλιευτικό στόλο μικρής 
κλίμακας, είναι σημαντικό οι πληροφορίες 
στο ημερολόγιο να καταστούν πιο ακριβείς 
και να περιλαμβάνουν δεδομένα για τα 
αλιεύματα ανά ανάσυρση ή αλιευτική 
δραστηριότητα. Κατά αυτό τον τρόπο θα 
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των 
ελέγχων. Αντίθετα, σε ορισμένες 
περιπτώσεις αλιευτικού στόλου μικρής 
κλίμακας και στην περίπτωση αλιείας 
χωρίς σκάφος, η υποχρέωση τήρησης 
ενός ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας 
για τον σκοπό της καταγραφής των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων θα μπορούσε 
να συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση 
ως προς την αλιευτική ικανότητά τους. 
Για να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό 
επίπεδο ελέγχου στα προαναφερόμενα 
σκάφη, τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρακολουθούν τις δραστηριότητές τους 
μέσω εφαρμογής σχεδίου 
δειγματοληψίας. Στην περίπτωση των 
σκαφών που ανήκουν στον αλιευτικό 
στόλο μικρής κλίμακας και των οποίων οι 
αλιευτικές εξορμήσεις διαρκούν πάνω 
από 24 ώρες, οι υποχρεώσεις που αφορούν 
τη συμπλήρωση και την υποβολή του 
ημερολογίου θα πρέπει να απλουστευτούν, 
ενώ οι πλοίαρχοι θα πρέπει να 
υποχρεούνται να υποβάλλουν τις 
πληροφορίες που περιέχει το ημερολόγιο 
μόνο μία φορά, πριν από τη συμπλήρωση 



PE650.701v02-00 42/183 AM\1205706EL.docx

EL

12 ωρών μετά την εκφόρτωση.

Or. es

Τροπολογία 135
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όσον αφορά τα σκάφη μήκους 12 
μέτρων ή μεγαλύτερου, είναι σημαντικό οι 
πληροφορίες στο ημερολόγιο να 
καταστούν πιο ακριβείς και να 
περιλαμβάνουν δεδομένα για τα αλιεύματα 
ανά ανάσυρση ή αλιευτική δραστηριότητα. 
Κατά αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Στην 
περίπτωση των σκαφών μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων, οι 
υποχρεώσεις που αφορούν τη 
συμπλήρωση και την υποβολή του 
ημερολογίου θα πρέπει να απλουστευτούν, 
ενώ οι πλοίαρχοι θα πρέπει να 
υποχρεούνται να υποβάλλουν τις 
πληροφορίες που περιέχει το ημερολόγιο 
μόνο μία φορά, πριν από την άφιξη σε 
λιμένα.

(18) Όσον αφορά τα σκάφη μήκους 12 
μέτρων ή μεγαλύτερου, είναι σημαντικό οι 
πληροφορίες στο ημερολόγιο να 
καταστούν πιο ακριβείς και να 
περιλαμβάνουν δεδομένα για τα αλιεύματα 
ανά ανάσυρση ή αλιευτική δραστηριότητα. 
Κατά αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Or. bg

Τροπολογία 136
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όσον αφορά τα σκάφη μήκους 12 
μέτρων ή μεγαλύτερου, είναι σημαντικό οι 
πληροφορίες στο ημερολόγιο να 
καταστούν πιο ακριβείς και να 

(18) Όσον αφορά τα σκάφη μήκους 12 
μέτρων ή μεγαλύτερου, είναι σημαντικό οι 
πληροφορίες στο ημερολόγιο να 
καταστούν πιο ακριβείς. Κατά αυτό τον 
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περιλαμβάνουν δεδομένα για τα 
αλιεύματα ανά ανάσυρση ή αλιευτική 
δραστηριότητα. Κατά αυτό τον τρόπο θα 
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των 
ελέγχων. Στην περίπτωση των σκαφών 
μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, οι 
υποχρεώσεις που αφορούν τη συμπλήρωση 
και την υποβολή του ημερολογίου θα 
πρέπει να απλουστευτούν, ενώ οι 
πλοίαρχοι θα πρέπει να υποχρεούνται να 
υποβάλλουν τις πληροφορίες που περιέχει 
το ημερολόγιο μόνο μία φορά, πριν από 
την άφιξη σε λιμένα.

τρόπο θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα 
των ελέγχων. Στην περίπτωση των σκαφών 
μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, οι 
υποχρεώσεις που αφορούν τη συμπλήρωση 
και την υποβολή του ημερολογίου θα 
πρέπει να απλουστευτούν, ενώ οι 
πλοίαρχοι θα πρέπει να υποχρεούνται να 
υποβάλλουν τις πληροφορίες που περιέχει 
το ημερολόγιο μόνο μία φορά, πριν από 
την άφιξη σε λιμένα. Στην περίπτωση των 
σκαφών μήκους μικρότερου των 10 
μέτρων, οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει 
να απλουστευτούν περαιτέρω, ενώ οι 
πλοίαρχοι θα πρέπει να υποχρεούνται να 
υποβάλλουν τις πληροφορίες που περιέχει 
το ημερολόγιο μία φορά την εβδομάδα.

Or. it

Τροπολογία 137
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όσον αφορά τα σκάφη μήκους 12 
μέτρων ή μεγαλύτερου, είναι σημαντικό οι 
πληροφορίες στο ημερολόγιο να 
καταστούν πιο ακριβείς και να 
περιλαμβάνουν δεδομένα για τα αλιεύματα 
ανά ανάσυρση ή αλιευτική δραστηριότητα. 
Κατά αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Στην 
περίπτωση των σκαφών μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων, οι 
υποχρεώσεις που αφορούν τη συμπλήρωση 
και την υποβολή του ημερολογίου θα 
πρέπει να απλουστευτούν, ενώ οι 
πλοίαρχοι θα πρέπει να υποχρεούνται να 
υποβάλλουν τις πληροφορίες που περιέχει 
το ημερολόγιο μόνο μία φορά, πριν από 
την άφιξη σε λιμένα.

(18) Όσον αφορά τα σκάφη μήκους 12 
μέτρων ή μεγαλύτερου, είναι σημαντικό οι 
πληροφορίες στο ημερολόγιο να 
καταστούν πιο ακριβείς και να 
περιλαμβάνουν δεδομένα για τα αλιεύματα 
ανά ανάσυρση ή αλιευτική δραστηριότητα. 
Κατά αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Στην 
περίπτωση των σκαφών μήκους μεταξύ 10 
και 12 μέτρων, οι υποχρεώσεις που 
αφορούν τη συμπλήρωση και την υποβολή 
του ημερολογίου θα πρέπει να 
απλουστευτούν, ενώ οι πλοίαρχοι θα 
πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλλουν τις 
πληροφορίες που περιέχει το ημερολόγιο 
μόνο μία φορά, πριν από την άφιξη σε 
λιμένα.

Or. it
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Τροπολογία 138
Elżbieta Rafalska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι διατάξεις σχετικά με το 
περιθώριο ανοχής στις εκτιμήσεις των 
ποσοτήτων αλιευμάτων που διατηρούνται 
επί του σκάφους και καταγράφονται στο 
ημερολόγιο θα πρέπει να τροποποιηθούν 
ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες 
σχετικά με την καταγραφή αλιευμάτων 
βάρους μικρότερου των 50 kg στα 
ημερολόγια. Επιπλέον, οι διατάξεις 
σχετικά με το περιθώριο ανοχής θα 
πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να ληφθεί 
υπόψη η ειδικότητα των αλιευμάτων που 
εκφορτώνονται άνευ διαλογής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 139
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 

(20) Όταν ένα αλιευτικό σκάφος μήκους 
άνω των 10 μέτρων 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 αλιευτικού ταξιδίου ώστε να 
είναι δυνατή η διενέργεια ενισχυμένων 
ελέγχων και να βελτιωθούν η επικύρωση 
των δεδομένων από τα κράτη μέλη και η 
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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.

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.

Or. it

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζεται η εξαίρεση σκαφών κάτω των 10 μέτρων από τον εξοπλισμό για το ηλεκτρονικό 
μητρώο αλιευμάτων. Διευκρίνιση συνεπής με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 16.

Τροπολογία 140
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η προαναγγελία εκφόρτωσης 
επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο από τους 
υπαλλήλους της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες για την καταγραφή αλιευμάτων 
και τις αλιευτικές δραστηριότητες. Για να 
βελτιωθεί η συμμόρφωση με τους κανόνες 
για την καταγραφή αλιευμάτων, οι 
διατάξεις για τις προαναγγελίες θα πρέπει 
να ισχύουν για όλα τα σκάφη μήκους 
μεγαλύτερου των 12 μέτρων και όχι μόνο 
για τα αλιευτικά σκάφη που στοχεύουν σε 
αποθέματα τα οποία υπόκεινται σε 
πολυετή σχέδια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν το δικαίωμα να ορίζουν 
βραχύτερη περίοδο προαναγγελίας για τα 
σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και τα 
οποία δραστηριοποιούνται αποκλειστικά 
εντός των χωρικών υδάτων τους, εφόσον 
αυτό δεν υπονομεύει την ικανότητά τους 
να επιθεωρούν τα σκάφη κατά την άφιξη.

(21) Η προαναγγελία εκφόρτωσης 
επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο από τους 
υπαλλήλους της συμμόρφωσης με τους 
κανόνες για την καταγραφή αλιευμάτων 
και τις αλιευτικές δραστηριότητες. Για να 
βελτιωθεί η συμμόρφωση με τους κανόνες 
για την καταγραφή αλιευμάτων, οι 
διατάξεις για τις προαναγγελίες θα πρέπει 
να ισχύουν για όλα τα σκάφη που δεν 
ανήκουν στον αλιευτικό στόλο μικρής 
κλίμακας και όχι μόνο για τα αλιευτικά 
σκάφη που στοχεύουν σε αποθέματα τα 
οποία υπόκεινται σε πολυετή σχέδια. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να ορίζουν βραχύτερη περίοδο 
προαναγγελίας για τα σκάφη που φέρουν 
τη σημαία τους και τα οποία 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός 
των χωρικών υδάτων τους ή ανήκουν στον 
αλιευτικό στόλο μικρής κλίμακας, εφόσον 
αυτό δεν υπονομεύει την ικανότητά τους 
να επιθεωρούν τα σκάφη κατά την άφιξη.
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Or. es

Τροπολογία 141
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

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 
μέσω της πρόβλεψης μίας μόνο 
ημερομηνίας για όλες τις υποβολές.

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

Or. en

Τροπολογία 142
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Gabriel Mato, Bert-Jan Ruissen, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι διατάξεις για την αλιευτική 
ικανότητα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν 
ώστε να παραπέμπουν στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(26) Οι διατάξεις για την αλιευτική 
ικανότητα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν 
ώστε να παραπέμπουν στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Οι παράμετροι 
ολικής χωρητικότητας (GT) και ισχύος 
κινητήρα (KW) που χρησιμοποιούνται για 
τη μέτρηση της αλιευτικής ικανότητας θα 
πρέπει να αναθεωρούνται και, εάν είναι 
απαραίτητο, να αντικαθίστανται ανάλογα 
με την ακρίβεια, την καταλληλότητα και 
τη συνάφεια με τον αλιευτικό στόλο της 
ΕΕ, έτσι ώστε η ΚΑΠ να μπορεί να 
συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας 
και των συνθηκών εργασίας για τις 
επιχειρήσεις αλιείας.
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Αιτιολόγηση

Η συνεχής μέτρηση της ισχύος του κινητήρα είναι τεχνικά περίπλοκη και δυνητικά πολύ 
δαπανηρή. Οποιοδήποτε σύστημα παρακολούθησης της ισχύος του κινητήρα έπρεπε να είναι 
οικονομικά αποδοτικό πριν καθιερωθεί και θα πρέπει να διασφαλιστούν τα πιθανά μέσα 
χρηματοδότησης μέσω του ΕΤΘΑ. Ωστόσο, οι μετρήσεις ολικής χωρητικότητας (GT) και ισχύος 
κινητήρα (KW) δεν είναι για όλους τους αλιευτικούς στόλους οι κατάλληλες παράμετροι για την 
έκφραση και τη μέτρηση της αλιευτικής πίεσης.

Τροπολογία 143
Ruža Tomašić

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι διατάξεις για την αλιευτική 
ικανότητα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν 
ώστε να παραπέμπουν στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(26) Οι διατάξεις για την αλιευτική 
ικανότητα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν 
ώστε να παραπέμπουν στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Οι παράμετροι 
ολικής χωρητικότητας (GT) και ισχύος 
κινητήρα (KW) που χρησιμοποιούνται για 
τη μέτρηση της αλιευτικής ικανότητας θα 
πρέπει να αναθεωρούνται και, εάν είναι 
απαραίτητο, να αντικαθίστανται ανάλογα 
με την ακρίβεια, την καταλληλότητα και 
τη συνάφεια με τον αλιευτικό στόλο της 
ΕΕ, έτσι ώστε η ΚΑΠ να μπορεί να 
συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας 
και των συνθηκών εργασίας για τις 
επιχειρήσεις αλιείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μετρήσεις της ολικής χωρητικότητας (GT) και της ισχύος κινητήρα (KW) δεν είναι για όλους 
τους αλιευτικούς στόλους οι κατάλληλες παράμετροι για την έκφραση και τη μέτρηση της 
αλιευτικής πίεσης. Επιπλέον, ο ορισμός και ο περιορισμός της αλιευτικής ικανότητας μόνο από 
αυτές τις δύο μεταβλητές συχνά εμποδίζει τις αναγκαίες επενδύσεις για τη βελτίωση των 
συνθηκών ασφάλειας και εργασίας στις οποίες θα πρέπει να συνεισφέρει η ΚΑΠ.
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Τροπολογία 144
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι διατάξεις σχετικά με την 
επαλήθευση της χωρητικότητας των 
αλιευτικών σκαφών για τον σκοπό του 
ελέγχου της αλιευτικής ικανότητας θα 
πρέπει να απλουστευτούν, ενώ οι διατάξεις 
σχετικά με την επαλήθευση της ισχύος 
κινητήρα θα πρέπει να αποσαφηνιστούν. 
Εάν τα αλιευτικά σκάφη που είναι 
εξοπλισμένα με ενεργά αλιευτικά εργαλεία 
λειτουργούν με κινητήρα η ισχύς του 
οποίου υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται 
στην καταχώρισή τους, δεν είναι δυνατή η 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα 
ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013. Συνεπώς, πρέπει να 
ελέγχεται αποτελεσματικά η ισχύς 
κινητήρα των αλιευτικών σκαφών που 
είναι εξοπλισμένα με ενεργά εργαλεία 
αλίευσης, με τη χρήση συσκευών για τη 
συνεχή παρακολούθηση της ισχύος 
κινητήρα.

(27) Οι διατάξεις σχετικά με την 
επαλήθευση της χωρητικότητας των 
αλιευτικών σκαφών για τον σκοπό του 
ελέγχου της αλιευτικής ικανότητας θα 
πρέπει να απλουστευτούν, ενώ οι διατάξεις 
σχετικά με την επαλήθευση της ισχύος 
κινητήρα θα πρέπει να αποσαφηνιστούν. 
Εάν τα αλιευτικά σκάφη που είναι 
εξοπλισμένα με ενεργά αλιευτικά εργαλεία 
λειτουργούν με κινητήρα η ισχύς του 
οποίου υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται 
στην καταχώρισή τους, δεν είναι δυνατή η 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα 
ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013. Συνεπώς, πρέπει να 
ελέγχεται αποτελεσματικά η ισχύς 
κινητήρα των αλιευτικών σκαφών που 
είναι εξοπλισμένα με ενεργά εργαλεία 
αλίευσης, με τη χρήση συσκευών για τη 
συνεχή παρακολούθηση της ισχύος 
κινητήρα. Οφείλουν αναγκαστικά να 
εγκαταστήσουν τέτοιες συσκευές μόνο τα 
αλιευτικά σκάφη που θα έχουν επέμβει σε 
κινητήρα ή σε συσκευές συνεχούς 
παρακολούθησης της ισχύος κινητήρα, με 
σκοπό να αυξηθεί η ισχύς του σκάφους 
πέραν της μέγιστης συνεχούς ισχύος 
κινητήρα που προβλέπεται στο 
πιστοποιητικό κινητήρα, καθώς και τα 
αλιευτικά σκάφη μήκους τουλάχιστον 12 
μέτρων συνολικά που έχουν λάβει 
υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας για να 
εκσυγχρονίσουν ή να αντικαταστήσουν 
τον κινητήρα.

Or. fr
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Τροπολογία 145
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι διατάξεις σχετικά με την 
επαλήθευση της χωρητικότητας των 
αλιευτικών σκαφών για τον σκοπό του 
ελέγχου της αλιευτικής ικανότητας θα 
πρέπει να απλουστευτούν, ενώ οι διατάξεις 
σχετικά με την επαλήθευση της ισχύος 
κινητήρα θα πρέπει να αποσαφηνιστούν. 
Εάν ένα αλιευτικό σκάφος που είναι 
εξοπλισμένο με ενεργά εργαλεία αλίευσης 
λειτουργεί με κινητήρα η ισχύς του 
οποίου υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται 
στην καταχώρισή του, δεν είναι δυνατή η 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα όρια 
αλιευτικής ικανότητας που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. 
Συνεπώς, πρέπει να ελέγχεται 
αποτελεσματικά η ισχύς κινητήρα των 
αλιευτικών σκαφών που είναι 
εξοπλισμένα με ενεργά εργαλεία αλίευσης, 
με τη χρήση συσκευών για τη συνεχή 
παρακολούθηση της ισχύος κινητήρα.

(27) Οι διατάξεις σχετικά με την 
επαλήθευση της χωρητικότητας των 
αλιευτικών σκαφών για τον σκοπό του 
ελέγχου της αλιευτικής ικανότητας θα 
πρέπει να απλουστευτούν, ενώ οι διατάξεις 
σχετικά με την επαλήθευση της ισχύος 
κινητήρα θα πρέπει να αποσαφηνιστούν.

Or. it

Τροπολογία 146
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι διατάξεις σχετικά με την 
επαλήθευση της χωρητικότητας των 
αλιευτικών σκαφών για τον σκοπό του 
ελέγχου της αλιευτικής ικανότητας θα 
πρέπει να απλουστευτούν, ενώ οι διατάξεις 
σχετικά με την επαλήθευση της ισχύος 
κινητήρα θα πρέπει να αποσαφηνιστούν. 

(27) Οι διατάξεις σχετικά με την 
επαλήθευση της χωρητικότητας των 
αλιευτικών σκαφών για τον σκοπό του 
ελέγχου της αλιευτικής ικανότητας θα 
πρέπει να απλουστευτούν, ενώ οι διατάξεις 
σχετικά με την επαλήθευση της ισχύος 
κινητήρα θα πρέπει να αποσαφηνιστούν. 
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Εάν τα αλιευτικά σκάφη που είναι 
εξοπλισμένα με ενεργά αλιευτικά εργαλεία 
λειτουργούν με κινητήρα η ισχύς του 
οποίου υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται 
στην καταχώρισή τους, δεν είναι δυνατή η 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα 
ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013. Συνεπώς, πρέπει να 
ελέγχεται αποτελεσματικά η ισχύς 
κινητήρα των αλιευτικών σκαφών που 
είναι εξοπλισμένα με ενεργά εργαλεία 
αλίευσης, με τη χρήση συσκευών για τη 
συνεχή παρακολούθηση της ισχύος 
κινητήρα.

Εάν τα αλιευτικά σκάφη που επιδίδονται 
σε τύπο αλιείας που υπάγεται σε 
καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας και 
είναι εξοπλισμένα με ενεργά αλιευτικά 
εργαλεία λειτουργούν με κινητήρα η ισχύς 
του οποίου υπερβαίνει εκείνη που 
αναφέρεται στην καταχώρισή τους, δεν 
είναι δυνατή η διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τα ανώτατα όρια 
αλιευτικής ικανότητας που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. 
Συνεπώς, πρέπει να ελέγχεται 
αποτελεσματικά η ισχύς κινητήρα αυτών 
των αλιευτικών σκαφών που είναι 
εξοπλισμένα με ενεργά εργαλεία αλίευσης, 
με τη χρήση συσκευών για τη συνεχή 
παρακολούθηση της ισχύος κινητήρα.

Or. es

Τροπολογία 147
Niclas Herbst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, κάθε κράτος μέλος 
θα πρέπει να υποχρεούται να καταρτίζει 
και να επικαιροποιεί τακτικά ένα ετήσιο 
ή πολυετές εθνικό πρόγραμμα ελέγχου 
που θα καλύπτει όλους τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται βάσει των 
κινδύνων. Θα πρέπει να απαιτείται 
επίσης η υποβολή ετήσιων εκθέσεων για 
τις εθνικές επιθεωρήσεις και ελέγχους.

διαγράφεται

Or. en



AM\1205706EL.docx 51/183 PE650.701v02-00

EL

Τροπολογία 148
Niclas Herbst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η ερασιτεχνική αλιεία 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική αλλά 
και κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων 
υπόψη των σημαντικών επιπτώσεων της 
ερασιτεχνικής αλιείας σε ορισμένα 
αποθέματα, είναι σημαντικό να 
προβλεφθούν ειδικά μέσα που θα 
επιτρέπουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της 
ερασιτεχνικής αλιείας από τα κράτη μέλη. 
Ένα σύστημα καταχώρισης ή χορήγησης 
αδειών θα πρέπει να επιτρέπει την ακριβή 
καταγραφή των φυσικών και νομικών 
προσώπων που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας και 
τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων για τα 
αλιεύματα και τις πρακτικές. Η συλλογή 
επαρκών και αξιόπιστων δεδομένων για 
την ερασιτεχνική αλιεία είναι αναγκαία για 
την αξιολόγηση του αντικτύπου τέτοιων 
αλιευτικών πρακτικών στα αποθέματα και 
την παροχή στα κράτη μέλη και στην 
Επιτροπή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την αποτελεσματική 
διαχείριση και έλεγχο των θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων.

(30) Η ερασιτεχνική αλιεία 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική αλλά 
και κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων 
υπόψη των σημαντικών επιπτώσεων της 
ερασιτεχνικής αλιείας σε ορισμένα 
αποθέματα, είναι σημαντικό να 
προβλεφθούν ειδικά μέσα που θα 
επιτρέπουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της 
ερασιτεχνικής αλιείας από τα κράτη μέλη. 
Ένα σύστημα καταχώρισης ή χορήγησης 
αδειών θα πρέπει να επιτρέπει την ακριβή 
καταγραφή των φυσικών και νομικών 
προσώπων που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας και 
τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων για τα 
αλιεύματα και τις πρακτικές. Σε κράτη 
μέλη όπου δεν υπάρχει επί του παρόντος 
σύστημα καταχώρισης ή χορήγησης 
αδειών, θα πρέπει να προτιμάται ένα 
δωρεάν σύστημα καταχώρισης. Η 
συλλογή επαρκών και αξιόπιστων 
δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία 
είναι αναγκαία για την αξιολόγηση του 
περιβαλλοντικού, οικονομικού και 
κοινωνικού αντικτύπου τέτοιων 
αλιευτικών πρακτικών και την παροχή στα 
κράτη μέλη και στην Επιτροπή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχο των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων.

Or. en

Τροπολογία 149
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η ερασιτεχνική αλιεία 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική αλλά 
και κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων 
υπόψη των σημαντικών επιπτώσεων της 
ερασιτεχνικής αλιείας σε ορισμένα 
αποθέματα, είναι σημαντικό να 
προβλεφθούν ειδικά μέσα που θα 
επιτρέπουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της 
ερασιτεχνικής αλιείας από τα κράτη μέλη. 
Ένα σύστημα καταχώρισης ή χορήγησης 
αδειών θα πρέπει να επιτρέπει την ακριβή 
καταγραφή των φυσικών και νομικών 
προσώπων που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας και 
τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων για τα 
αλιεύματα και τις πρακτικές. Η συλλογή 
επαρκών και αξιόπιστων δεδομένων για 
την ερασιτεχνική αλιεία είναι αναγκαία για 
την αξιολόγηση του αντικτύπου τέτοιων 
αλιευτικών πρακτικών στα αποθέματα και 
την παροχή στα κράτη μέλη και στην 
Επιτροπή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την αποτελεσματική 
διαχείριση και έλεγχο των θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων.

(30) Η ερασιτεχνική αλιεία 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική αλλά 
και κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων 
υπόψη των σημαντικών επιπτώσεων της 
ερασιτεχνικής αλιείας σε ορισμένα 
αποθέματα, είναι σημαντικό να 
προβλεφθούν ειδικά μέσα που θα 
επιτρέπουν τον αποτελεσματικό και 
εξαντλητικό έλεγχο της ερασιτεχνικής 
αλιείας από τα κράτη μέλη. Ένα σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών θα 
πρέπει να επιτρέπει την ακριβή καταγραφή 
των φυσικών και νομικών προσώπων που 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
ερασιτεχνικής αλιείας και τη συλλογή 
αξιόπιστων δεδομένων για τα αλιεύματα 
και τις πρακτικές. Η συλλογή επαρκών και 
αξιόπιστων δεδομένων για την 
ερασιτεχνική αλιεία είναι αναγκαία για την 
αξιολόγηση του αντικτύπου τέτοιων 
αλιευτικών πρακτικών στα αποθέματα και 
την παροχή στα κράτη μέλη και στην 
Επιτροπή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την αποτελεσματική 
διαχείριση και έλεγχο των θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων. Αυτό θα πρέπει να 
γίνει μέσω ενός κοινού εντύπου για όλα τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 150
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η ερασιτεχνική αλιεία 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική αλλά 
και κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων 

(30) Η ερασιτεχνική αλιεία 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ένωση από βιολογική, οικονομική αλλά 
και κοινωνική άποψη. Λαμβανομένων 
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υπόψη των σημαντικών επιπτώσεων της 
ερασιτεχνικής αλιείας σε ορισμένα 
αποθέματα, είναι σημαντικό να 
προβλεφθούν ειδικά μέσα που θα 
επιτρέπουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της 
ερασιτεχνικής αλιείας από τα κράτη μέλη. 
Ένα σύστημα καταχώρισης ή χορήγησης 
αδειών θα πρέπει να επιτρέπει την ακριβή 
καταγραφή των φυσικών και νομικών 
προσώπων που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας και 
τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων για τα 
αλιεύματα και τις πρακτικές. Η συλλογή 
επαρκών και αξιόπιστων δεδομένων για 
την ερασιτεχνική αλιεία είναι αναγκαία για 
την αξιολόγηση του αντικτύπου τέτοιων 
αλιευτικών πρακτικών στα αποθέματα και 
την παροχή στα κράτη μέλη και στην 
Επιτροπή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την αποτελεσματική 
διαχείριση και έλεγχο των θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων.

υπόψη των σημαντικών επιπτώσεων της 
ερασιτεχνικής αλιείας σε ορισμένα 
αποθέματα, είναι σημαντικό να 
προβλεφθούν ειδικά μέσα που θα 
επιτρέπουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της 
ερασιτεχνικής αλιείας από τα κράτη μέλη, 
προβλέποντας κατάλληλα συστήματα 
κυρώσεων σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης. Ένα σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών θα 
πρέπει να επιτρέπει την ακριβή καταγραφή 
των φυσικών και νομικών προσώπων που 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
ερασιτεχνικής αλιείας και τη συλλογή 
αξιόπιστων δεδομένων για τα αλιεύματα 
και τις πρακτικές. Η συλλογή επαρκών και 
αξιόπιστων δεδομένων για την 
ερασιτεχνική αλιεία είναι αναγκαία για την 
αξιολόγηση του αντικτύπου τέτοιων 
αλιευτικών πρακτικών στα αποθέματα και 
την παροχή στα κράτη μέλη και στην 
Επιτροπή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την αποτελεσματική 
διαχείριση και έλεγχο των θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων.

Or. it

Τροπολογία 151
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Τα απολεσθέντα αλιευτικά 
εργαλεία συνιστούν κίνδυνο για τα 
θαλάσσια οικοσυστήματα και τη 
θαλάσσια ασφάλεια. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να συλλέγουν και να καταγράφουν 
τα στοιχεία των απολεσθέντων 
εργαλείων· προκειμένου να 
διευκολύνονται οι ανταλλαγές 
πληροφοριών για τα εργαλεία που 
χάνονται στη θάλασσα και να βελτιωθεί ο 
συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα 



PE650.701v02-00 54/183 AM\1205706EL.docx

EL

πρέπει να δημιουργηθεί μητρώο 
εργαλείων που χάνονται στη θάλασσα, 
στο οποίο να έχουν πρόσβαση τα κράτη 
μέλη και οι αρμόδιοι οργανισμοί της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 152
Niclas Herbst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής έχει ήδη θεσπιστεί σειρά ειδικών 
μέτρων διατήρησης που εφαρμόζονται 
στην ερασιτεχνική αλιεία. Τα συστήματα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών και 
καταγραφής αλιευμάτων θα πρέπει να 
επιτρέπουν τον αποτελεσματικό έλεγχο 
αυτών των ειδικών μέτρων διατήρησης.

(31) Στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής έχει ήδη θεσπιστεί σειρά ειδικών 
μέτρων διατήρησης που εφαρμόζονται 
στην ερασιτεχνική αλιεία, όπως 
ποσοστώσεις και όρια αλιευμάτων. Τα 
συστήματα καταχώρισης ή χορήγησης 
αδειών και καταγραφής αλιευμάτων θα 
πρέπει να επιτρέπουν τον αποτελεσματικό 
έλεγχο αυτών των ειδικών μέτρων 
διατήρησης.

Or. en

Τροπολογία 153
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Θα πρέπει να θεσπιστούν 
περιφερειακά σχέδια ελέγχου ώστε να 
εξασφαλίζεται αναλογικός και 
αποτελεσματικός έλεγχος, ο οποίος να 
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
διαφόρων θαλάσσιων λεκανών, αλλά και 
για να συμβάλλουν πραγματικά τα μέτρα 
ελέγχου στην επίτευξη της μέγιστης 
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βιώσιμης απόδοσης. Οι τροποποιήσεις 
των μέτρων ελέγχου των περιφερειακών 
σχεδίων ελέγχου δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να συνεπάγονται 
αποδυνάμωση των τρεχόντων μέτρων 
ελέγχου, και θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους στόχους 
βιωσιμότητας της κοινή αλιευτικής 
πολιτικής.

Or. fr

Τροπολογία 154
Niclas Herbst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Ο τομέας των ναυλωμένων 
σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας 
επηρεάζεται άμεσα και απευθείας από 
αλλαγές στα μέτρα διαχείρισης της 
αλιείας και, ως εκ τούτου, είναι ένας 
σημαντικός και πρώιμος δείκτης των 
οικονομικών επιπτώσεων που μπορεί να 
έχουν τα μέτρα διαχείρισης της αλιείας 
στον τομέα της ερασιτεχνικής αλιείας 
συνολικά. Ο τομέας των ναυλωμένων 
σκαφών έχει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης, 
το οποίο συνάδει απόλυτα με τη 
στρατηγική της ΕΕ για τη γαλάζια 
ανάπτυξη. 

Or. en

Τροπολογία 155
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι κανόνες που ισχύουν για την 
κατανομή των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας σε παρτίδες θα πρέπει 
να αποσαφηνιστούν. Θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι οι παρτίδες θα πρέπει να 
αποτελούνται από προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας ενός είδους, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου 
αποτελούνται από πολύ μικρές 
ποσότητες.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 156
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι κανόνες που ισχύουν για την 
κατανομή των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας σε παρτίδες θα πρέπει 
να αποσαφηνιστούν. Θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι οι παρτίδες θα πρέπει να 
αποτελούνται από προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας ενός είδους, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου 
αποτελούνται από πολύ μικρές ποσότητες.

(33) Οι κανόνες που ισχύουν για την 
κατανομή των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας σε παρτίδες θα πρέπει 
να αποσαφηνιστούν. Θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι οι παρτίδες θα πρέπει να 
αποτελούνται από προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας ενός είδους, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου 
αποτελούνται από πολύ μικρές ποσότητες 
ή μεταποιημένα προϊόντα αλιείας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση παρτίδας μεταποιημένων προϊόντων αλιείας, τα οποία μπορούν να ληφθούν 
μέσω της χρήσης διαφορετικών ειδών, ο ορισμός της «παρτίδας» της οδηγίας 2011/91/ΕΕ 
πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με όλα τα άλλα τρόφιμα που υπόκεινται σε ελέγχους 
ασφάλειας των τροφίμων.
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Τροπολογία 157
France Jamet

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 και τη 
συμβολή στην πρόληψη των πρακτικών 
της παράνομης, λαθραίας και άναρχης 
(ΠΛΑ) αλιείας.

__________________ __________________
32 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).

32 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).

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 

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 
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Συμβουλίου για τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης (ΕΕ L 242 της 20.9.2011, 
σ. 2).

Συμβουλίου για τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης (ΕΕ L 242 της 20.9.2011, 
σ. 2).

Or. fr

Τροπολογία 158
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να 
βασιστούμε στους ισχύοντες κανόνες για 
την ανιχνευσιμότητα που ορίζονται στο 
άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 και στον εκτελεστικό 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 931/2011 της 
Επιτροπής. Ένα σύνολο συγκεκριμένων 
πληροφοριών για τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 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. Στην περίπτωση 
αλιευτικών προϊόντων που δεν είναι 
εισαγόμενα, αυτές οι πληροφορίες 
ανιχνευσιμότητας θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν το μοναδικό 
αναγνωριστικό αλιευτικού ταξιδίου, καθώς 
αυτό θα καθιστά δυνατή τη σύνδεση μιας 
συγκεκριμένης παρτίδας αλιευτικών 
προϊόντων με μια συγκεκριμένη 
εκφόρτωση από ένα ή περισσότερα 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη στην ίδια 
σχετική γεωγραφική περιοχή.

(35) Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να 
βασιστούμε στους ισχύοντες κανόνες για 
την ανιχνευσιμότητα που ορίζονται στο 
άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 και στον εκτελεστικό 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 931/2011 της 
Επιτροπής. Ένα σύνολο συγκεκριμένων 
πληροφοριών για τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας πρέπει να τηρείται σε 
αρχείο από τους επιχειρηματίες και να 
τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών 
κατόπιν αιτήματος. Στην περίπτωση 
αλιευτικών προϊόντων που δεν είναι 
εισαγόμενα, αυτές οι πληροφορίες 
ανιχνευσιμότητας θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν το μοναδικό 
αναγνωριστικό αλιευτικού ταξιδίου, καθώς 
αυτό θα καθιστά δυνατή τη σύνδεση μιας 
συγκεκριμένης παρτίδας αλιευτικών 
προϊόντων με μια συγκεκριμένη 
εκφόρτωση από ένα ή περισσότερα 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη στην ίδια 
σχετική γεωγραφική περιοχή.

Or. es

Τροπολογία 159
Elżbieta Rafalska
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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 κατόπιν αιτήματος. Ως εκ 
τούτου, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλιστούν οι πόροι του ΕΤΘΑ για 
την οριστικοποίηση της ψηφιοποίησης 
των αλιευτικών δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 160
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 διατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές κατόπιν αιτήματος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να συλλέγουν πληροφορίες ιχνηλασιμότητας για κατάλληλη 
διαβούλευση με τις αρχές. Η υποχρεωτική διαβίβαση προσθέτει περιττή γραφειοκρατία.
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Τροπολογία 161
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Στην περίπτωση των αλιευτικών 
προϊόντων που πωλούνται απευθείας από 
αλιευτικά σκάφη στους καταναλωτές, οι 
κανόνες που αφορούν την 
ανιχνευσιμότητα, τους εγκεκριμένους 
αγοραστές και τα δελτία πώλησης δεν 
ισχύουν για ποσότητες μικρότερες 
ορισμένων κατώτατων ορίων. Αυτά τα 
κατώτατα όρια θα πρέπει να 
εναρμονιστούν και να μειωθούν ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί η είσοδος στην αγορά 
αλιευτικών προϊόντων που δεν μπορούν να 
ανιχνευτούν και, συνακόλουθα, να 
ελεγχθούν.

(39) Στην περίπτωση των αλιευτικών 
προϊόντων που πωλούνται απευθείας από 
αλιευτικά σκάφη στους καταναλωτές, οι 
κανόνες που αφορούν την 
ανιχνευσιμότητα, τους εγκεκριμένους 
αγοραστές και τα δελτία πώλησης δεν 
ισχύουν για ποσότητες μικρότερες 
ορισμένων κατώτατων ορίων. Αυτά τα 
κατώτατα όρια θα πρέπει να 
εναρμονιστούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 
είσοδος στην αγορά αλιευτικών προϊόντων 
που δεν μπορούν να ανιχνευτούν και, 
συνακόλουθα, να ελεγχθούν.

Or. it

Τροπολογία 162
Rosa D'Amato

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, χωρίς βέβαια να 
εμποδίζεται η επιχειρηματική 
δραστηριότητα των επιχειρηματιών. 
Προς αυτό τον σκοπό, πρέπει να 
απλοποιηθούν οι διαδικασίες που αφορούν 
τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων μετά την 
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εκφόρτωση.

Or. it

Τροπολογία 163
Bert-Jan Ruissen

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 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.

Or. en

Τροπολογία 164
Rosa D'Amato

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 

(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. Οι 
επιχειρηματίες πρέπει να κάνουν ό, τι 
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συμπληρώνονται ηλεκτρονικά και να 
τηρούνται για τρία έτη.

είναι δυνατόν ώστε η ζύγιση να μην 
οδηγεί σε καθυστέρηση στην εμπορία 
φρέσκων προϊόντων. Επιπλέον, τα μητρώα 
ζύγισης θα πρέπει να συμπληρώνονται 
ηλεκτρονικά και να τηρούνται για τρία έτη.

Or. it

Τροπολογία 165
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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, εκτός εάν το 
κράτος μέλος έχει θεσπίσει σχέδιο 
δειγματοληψίας το οποίο έχει εγκριθεί 
από την Επιτροπή, 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.

Or. es

Τροπολογία 166
Bert-Jan Ruissen

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 

(41) Η ζύγιση θα πρέπει να εκτελείται 
σε συστήματα εγκεκριμένα από τις 
αρμόδιες αρχές και από επιχειρηματίες που 



AM\1205706EL.docx 63/183 PE650.701v02-00

EL

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.

είναι εγκεκριμένοι από τα κράτη μέλη για 
την εκτέλεση αυτής της εργασίας. Όλα τα 
προϊόντα θα πρέπει να ζυγίζονται ανά 
είδος, 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.

Or. en

Τροπολογία 167
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Για να βελτιωθούν οι έλεγχοι και 
καταστεί δυνατή η ταχεία επικύρωση των 
δεδομένων καταγραφής αλιευμάτων και η 
ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των κρατών μελών, είναι απαραίτητο όλοι 
οι επιχειρηματίες να καταγράφουν τα 
δεδομένα ψηφιακά και να τα υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά εντός 24 ωρών στα κράτη 
μέλη. Αυτό αφορά ιδίως τις δηλώσεις 
εκφόρτωσης, τα δελτία πώλησης και τα 
δελτία ανάληψης.

(43) Για να βελτιωθούν οι έλεγχοι και 
καταστεί δυνατή η ταχεία επικύρωση των 
δεδομένων καταγραφής αλιευμάτων και η 
ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των κρατών μελών, είναι απαραίτητο όλοι 
οι επιχειρηματίες να καταγράφουν τα 
δεδομένα ψηφιακά και να τα υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά εντός 24 ωρών στα κράτη 
μέλη, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας. Αυτό αφορά ιδίως τις δηλώσεις 
εκφόρτωσης και τα δελτία ανάληψης.

Or. it

Τροπολογία 168
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48α) Θα πρέπει να θεσπιστεί 
ευρωπαϊκό μητρώο παραβάσεων ώστε να 
καταγράφονται τα δεδομένα των 



PE650.701v02-00 64/183 AM\1205706EL.docx

EL

διαφόρων κρατών μελών σε σχέση με τις 
εντοπισμένες παραβάσεις, και τούτο με 
σκοπό να βελτιωθεί η διαφάνεια και να 
διασφαλιστεί καλύτερη παρακολούθηση 
του συστήματος μορίων.

Or. fr

Τροπολογία 169
Catherine Chabaud, Stéphanie Yon-Courtin, Pierre Karleskind

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Οι εθνικές οντότητες που είναι 
αρμόδιες για τις δραστηριότητες ελέγχου 
της αλιείας, καθώς και οποιοιδήποτε 
σχετικοί δικαστικοί φορείς θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στο εθνικό μητρώο 
παραβάσεων. Η πλήρως διαφανής 
ανταλλαγή των πληροφοριών που 
περιέχονται στα εθνικά μητρώα μεταξύ 
των κρατών μελών θα βελτιώσει επίσης 
την αποτελεσματικότητα και θα 
εξασφαλίζει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για τις δραστηριότητες 
ελέγχου.

(52) Οι εθνικές οντότητες που είναι 
αρμόδιες για τις δραστηριότητες ελέγχου 
της αλιείας, καθώς και οποιοιδήποτε 
σχετικοί δικαστικοί φορείς θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στο εθνικό και 
ευρωπαϊκό μητρώο παραβάσεων. Η 
πλήρως διαφανής ανταλλαγή των 
πληροφοριών που περιέχονται στα εθνικά 
μητρώα μεταξύ των κρατών μελών θα 
βελτιώσει επίσης την αποτελεσματικότητα 
και θα εξασφαλίζει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για τις δραστηριότητες 
ελέγχου.

Or. fr

Τροπολογία 170
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Τα δεδομένα που συλλέγουν τα 
κράτη μέλη είναι επίσης εξαιρετικά 
χρήσιμα για επιστημονικούς σκοπούς. Θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι στους 
επιστημονικούς φορείς των κρατών μελών 

(55) Τα δεδομένα που συλλέγουν τα 
κράτη μέλη είναι επίσης εξαιρετικά 
χρήσιμα για επιστημονικούς σκοπούς. Θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι στους 
επιστημονικούς φορείς των κρατών μελών 
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και της Ένωσης μπορεί να παρέχεται 
πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009, και ιδίως στα δεδομένα 
στίγματος σκάφους και στα δεδομένα για 
τις αλιευτικές δραστηριότητες. Τέλος, τα 
δεδομένα για τις αλιευτικές 
δραστηριότητες που συλλέγουν τα κράτη 
μέλη είναι επίσης χρήσιμα για τη 
στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Eurostat), η οποία μπορεί να τα 
χρησιμοποιεί ώστε να παρέχει στατιστικά 
στοιχεία για την αλιεία.

και της Ένωσης μπορεί να παρέχεται 
πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009, και ιδίως στα δεδομένα 
στίγματος σκάφους και στα δεδομένα για 
τις αλιευτικές δραστηριότητες, εφόσον 
αυτά τα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν 
αναφορά στα αναγνωριστικά των 
σκαφών και δεν επιτρέπουν την 
αναγνώριση των φυσικών προσώπων. 
Τέλος, τα δεδομένα για τις αλιευτικές 
δραστηριότητες που συλλέγουν τα κράτη 
μέλη είναι επίσης χρήσιμα για τη 
στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Eurostat), η οποία μπορεί να τα 
χρησιμοποιεί ώστε να παρέχει στατιστικά 
στοιχεία για την αλιεία.

Or. es

Τροπολογία 171
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Τα δεδομένα που συλλέγουν τα 
κράτη μέλη είναι επίσης εξαιρετικά 
χρήσιμα για επιστημονικούς σκοπούς. Θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι στους 
επιστημονικούς φορείς των κρατών μελών 
και της Ένωσης μπορεί να παρέχεται 
πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009, και ιδίως στα δεδομένα 
στίγματος σκάφους και στα δεδομένα για 
τις αλιευτικές δραστηριότητες. Τέλος, τα 
δεδομένα για τις αλιευτικές 
δραστηριότητες που συλλέγουν τα κράτη 
μέλη είναι επίσης χρήσιμα για τη 
στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Eurostat), η οποία μπορεί να τα 
χρησιμοποιεί ώστε να παρέχει στατιστικά 
στοιχεία για την αλιεία.

(55) Τα δεδομένα που συλλέγουν τα 
κράτη μέλη είναι επίσης εξαιρετικά 
χρήσιμα για επιστημονικούς σκοπούς. Θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι στους 
επιστημονικούς φορείς των κρατών μελών 
και της Ένωσης μπορεί να παρέχεται 
πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009, και ιδίως στα δεδομένα 
στίγματος σκάφους και στα δεδομένα για 
τις αλιευτικές δραστηριότητες, εάν αυτά 
τα δεδομένα δεν περιέχουν πλέον την 
αναφορά στους αριθμούς αναγνώρισης 
του σκάφους και δεν επιτρέπουν την 
ταυτοποίηση φυσικών προσώπων. Τέλος, 
τα δεδομένα για τις αλιευτικές 
δραστηριότητες που συλλέγουν τα κράτη 
μέλη είναι επίσης χρήσιμα για τη 
στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης (Eurostat), η οποία μπορεί να τα 
χρησιμοποιεί ώστε να παρέχει στατιστικά 
στοιχεία για την αλιεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 110 παράγραφος 4 του COM/2018/368 final αναφέρεται ότι «τα δεδομένα στίγματος 
του σκάφους μπορούν να παρέχονται σε επιστημονικούς φορείς των κρατών μελών και σε 
επιστημονικούς φορείς της Ένωσης και να χρησιμοποιούνται από αυτούς για την διεξαγωγή 
επιστημονικής έρευνας και την παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, εάν αυτά τα δεδομένα 
δεν περιέχουν πλέον την αναφορά στους αριθμούς ταυτοποίησης σκαφών και δεν επιτρέπουν 
την ταυτοποίηση φυσικών προσώπων».

Τροπολογία 172
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Τα δεδομένα που συλλέγουν τα 
κράτη μέλη είναι επίσης εξαιρετικά 
χρήσιμα για επιστημονικούς σκοπούς. Θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι στους 
επιστημονικούς φορείς των κρατών μελών 
και της Ένωσης μπορεί να παρέχεται 
πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009, και ιδίως στα δεδομένα 
στίγματος σκάφους και στα δεδομένα για 
τις αλιευτικές δραστηριότητες. Τέλος, τα 
δεδομένα για τις αλιευτικές 
δραστηριότητες που συλλέγουν τα κράτη 
μέλη είναι επίσης χρήσιμα για τη 
στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Eurostat), η οποία μπορεί να τα 
χρησιμοποιεί ώστε να παρέχει στατιστικά 
στοιχεία για την αλιεία.

(55) Τα δεδομένα που συλλέγουν τα 
κράτη μέλη είναι επίσης εξαιρετικά 
χρήσιμα για επιστημονικούς σκοπούς. Θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι στους 
επιστημονικούς φορείς των κρατών μελών 
και της Ένωσης μπορεί να παρέχεται 
πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009, και ιδίως στα δεδομένα 
στίγματος σκάφους και στα δεδομένα για 
τις αλιευτικές δραστηριότητες. Τα 
δεδομένα για τις αλιευτικές 
δραστηριότητες που συλλέγουν τα κράτη 
μέλη είναι επίσης χρήσιμα για τη 
στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Eurostat), η οποία μπορεί να τα 
χρησιμοποιεί ώστε να παρέχει στατιστικά 
στοιχεία για την αλιεία. Σε κάθε 
περίπτωση, αυτά τα δεδομένα πρέπει να 
παρέχονται σε ανωνυμοποιημένο 
μορφότυπο, έτσι που να μην υπάρχει η 
δυνατότητα αναγνώρισης μεμονωμένων 
σκαφών ούτε φυσικών προσώπων.
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Or. es

Τροπολογία 173
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Τα δεδομένα που συλλέγουν τα 
κράτη μέλη είναι επίσης εξαιρετικά 
χρήσιμα για επιστημονικούς σκοπούς. Θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι στους 
επιστημονικούς φορείς των κρατών μελών 
και της Ένωσης μπορεί να παρέχεται 
πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009, και ιδίως στα δεδομένα 
στίγματος σκάφους και στα δεδομένα για 
τις αλιευτικές δραστηριότητες. Τέλος, τα 
δεδομένα για τις αλιευτικές 
δραστηριότητες που συλλέγουν τα κράτη 
μέλη είναι επίσης χρήσιμα για τη 
στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Eurostat), η οποία μπορεί να τα 
χρησιμοποιεί ώστε να παρέχει στατιστικά 
στοιχεία για την αλιεία.

(55) Τα δεδομένα που συλλέγουν τα 
κράτη μέλη είναι επίσης εξαιρετικά 
χρήσιμα για επιστημονικούς σκοπούς. Θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι στους 
επιστημονικούς φορείς των κρατών μελών 
και της Ένωσης μπορεί να παρέχεται 
πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται, 
δεόντως ανωνυμοποιημένα, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και 
ιδίως στα δεδομένα στίγματος σκάφους και 
στα δεδομένα για τις αλιευτικές 
δραστηριότητες. Τέλος, τα δεδομένα για 
τις αλιευτικές δραστηριότητες που 
συλλέγουν τα κράτη μέλη είναι επίσης 
χρήσιμα για τη στατιστική υπηρεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), η οποία 
μπορεί να τα χρησιμοποιεί ώστε να παρέχει 
στατιστικά στοιχεία για την αλιεία.

Or. en

Τροπολογία 174
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55α) Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί 
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου 
της Αλιείας θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος και στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την Ασφάλεια στη 



PE650.701v02-00 68/183 AM\1205706EL.docx

EL

Θάλασσα, ώστε να ενισχυθεί η κοινή 
αξιοποίηση γνώσεων για το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Μια στενότερη συνεργασία 
των υπηρεσιών και οργανισμών θα 
επέτρεπε να βελτιωθεί πράγματι η 
κατανόηση των θεμάτων που συνδέονται 
με τη θαλάσσια πολιτική γενικώς και, 
λόγω αυτού, να αναβαθμιστεί η 
διαχείριση του ευρωπαϊκού θαλάσσιου 
χώρου. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
επωμιστεί την εκπόνηση πρωτοκόλλου 
συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών για 
να οριστεί το πλαίσιο της συνεργασίας 
τους.

Or. fr

Τροπολογία 175
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τις τεχνικές απαιτήσεις και τα 
χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών 
συσκευών παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανομένων των CCTV, εκεί 
όπου εγκαταστάθηκαν σε εθελοντική ή 
υποχρεωτική βάση, καθώς επίσης τα 
κίνητρα που αφορούν την εγκατάσταση 
τους σε εθελοντική βάση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι συννομοθέτες πρέπει να διατηρήσουν την αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα, μέσα από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 176
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64 – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τις τεχνικές απαιτήσεις και τα 
χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών 
συσκευών παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανομένων των CCTV·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 177
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64 – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τις τεχνικές απαιτήσεις και τα 
χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών 
συσκευών παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανομένων των CCTV·

– τις τεχνικές απαιτήσεις και τα 
χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών 
συσκευών παρακολούθησης·

Or. it

Τροπολογία 178
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64 – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τις τεχνικές απαιτήσεις και τα 
χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών 
συσκευών παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανομένων των CCTV·

– τις τεχνικές απαιτήσεις και τα 
χαρακτηριστικά των συσκευών 
παρακολούθησης.

Or. fr
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Τροπολογία 179
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64 – περίπτωση 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τις τεχνικές απαιτήσεις και τα 
χαρακτηριστικά των συσκευών για τη 
συνεχή παρακολούθηση της ισχύος 
κινητήρα·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 180
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64 – περίπτωση 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τις τεχνικές απαιτήσεις και τα 
χαρακτηριστικά των συσκευών για τη 
συνεχή παρακολούθηση της ισχύος 
κινητήρα·

– τις τεχνικές απαιτήσεις και τα 
χαρακτηριστικά των συσκευών για τη 
συνεχή παρακολούθηση της ισχύος 
κινητήρα, για τα σκάφη που υπάγονται σε 
αυτήν την απαίτηση·

Or. es

Τροπολογία 181
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64 - περίπτωση 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το σύστημα καταχώρισης ή 
χορήγησης αδειών, τον εντοπισμό των 
σκαφών και τον έλεγχο των εργαλείων για 
ορισμένες δραστηριότητες ερασιτεχνικής 
αλιείας·

– το σύστημα καταχώρισης ή 
χορήγησης αδειών, τον εντοπισμό των 
σκαφών και τον έλεγχο των εργαλείων για 
δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας·
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Or. en

Τροπολογία 182
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75α) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 
κίνδυνος τα αλιευτικά προϊόντα που 
εισάγονται υπό προτιμησιακούς όρους 
στην Ένωση από τρίτες χώρες που 
αναγνωρίζονται ως πιθανές μη 
συνεργαζόμενες τρίτες χώρες να 
προέρχονται από ΠΛΑ αλιεία, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να 
αναστείλει όλες τις μορφές 
προτιμησιακής δασμολογικής 
μεταχείρισης για αλιευτικά προϊόντα που 
αλιεύονται από αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία αυτών των χωρών. Η 
περίοδος αναστολής πρέπει να λήγει, όταν 
η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτές οι χώρες 
εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους βάσει 
του διεθνούς δικαίου να λάβουν μέτρα για 
την πρόληψη, την αποθάρρυνση και τον 
τερματισμό της ΠΛΑ αλιείας.

Or. it

Τροπολογία 183
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή μεταξύ εμπορικής και αλιευτικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η 
Ένωση με τρίτες χώρες θα πρέπει να 
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περιλαμβάνουν ρήτρα διασφάλισης η 
οποία να επιτρέπει την προσωρινή 
αναστολή των προτιμησιακών δασμών 
για τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας για όσο η τρίτη χώρα 
έχει προχαρακτηριστεί ή χαρακτηριστεί 
ως μη συνεργαζόμενη τρίτη χώρα στην 
καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας.

Or. fr

Τροπολογία 184
João Ferreira

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1) στο άρθρο 23, η παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής:

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για 
όλες τις δραστηριότητες που καλύπτει η 
κοινή αλιευτική πολιτική και οι οποίες 
διεξάγονται στην επικράτεια των κρατών 
μελών ή σε ενωσιακά ύδατα ή από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ή, με την 
επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του 
κράτους μέλους της σημαίας, από 
υπηκόους των κρατών μελών.

«1. Ο παρών κανονισμός σέβεται και 
δεν αμφισβητεί τις εξουσίες και τις 
ευθύνες των κρατών μελών για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 
τους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής εντός της επικράτειάς τους ή 
σε ενωσιακά ύδατα ή από ενωσιακά 
αλιευτικά σκάφη ή, με την επιφύλαξη της 
πρωταρχικής ευθύνης του κράτους μέλους 
της σημαίας, από υπηκόους των κρατών 
μελών.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Τροπολογία 185
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. ως “κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής” νοούνται οι νομικά 
δεσμευτικές πράξεις της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών 
συμφωνιών που έχει συνάψει η Ένωση, 
σχετικά με τη διατήρηση, τη διαχείριση και 
την εκμετάλλευση των θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων, σχετικά με την 
υδατοκαλλιέργεια και τη μεταποίηση, 
μεταφορά και εμπορία προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας·

2. ως “κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής” της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών 
συμφωνιών που έχει συνάψει η Ένωση, 
σχετικά με τη διατήρηση, τη διαχείριση και 
την εκμετάλλευση των θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων, σχετικά με την 
υδατοκαλλιέργεια και τη μεταποίηση, 
μεταφορά και εμπορία προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 186
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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) «έλεγχος» παρακολούθηση και 
επιτήρηση·

"3) «έλεγχος» παρακολούθηση και 
επιτήρηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας 
σε ολόκληρη την εμπορική αλυσίδα· "

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Τροπολογία 187
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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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 όλων 
των δραστηριοτήτων, αγορών και 
πλειστηριασμών αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας· »

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Τροπολογία 188
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) το σημείο 4 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

4. ως «επιθεώρηση» νοείται κάθε 
έλεγχος ο οποίος διενεργείται από 
υπαλλήλους και αφορά τη συμμόρφωση με 
τους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής και για τον οποίο συντάσσεται 
έκθεση επιθεώρησης·

«4. ως «επιθεώρηση» νοείται κάθε 
επιτόπιος έλεγχος ο οποίος διενεργείται 
από υπαλλήλους και αφορά τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής και για τον οποίο 
συντάσσεται έκθεση επιθεώρησης· »

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)
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Τροπολογία 189
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) το σημείο 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

5. ως «επιτήρηση» νοείται η 
παρατήρηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων βάσει διοπτεύσεων από 
πλοία επιθεώρησης ή υπηρεσιακά 
αεροσκάφη και οι τεχνικές μέθοδοι 
ανίχνευσης και αναγνώρισης·

«5. ως «επιτήρηση» νοείται η 
παρατήρηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων από υπαλλήλους βάσει 
διοπτεύσεων από πλοία επιθεώρησης, 
υπηρεσιακά αεροσκάφη και οχήματα ή 
άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνικών μεθόδων ανίχνευσης και 
αναγνώρισης· »

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Αιτιολόγηση

Η επιτήρηση μπορεί να πραγματοποιείται με άλλα μέσα, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 
παράκτιους πύργους ή οχήματα εξοπλισμένα με ραντάρ και κάμερες παρακολούθησης.

Τροπολογία 190
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 

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

Επιτροπή ή από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Ελέγχου της Αλιείας να διενεργήσει 
επιθεώρηση· »
(Αυτή η τροπολογία από «Κοινοτική 
Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας» σε 
«Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της 
Αλιείας» εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο. Η 
έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Τροπολογία 191
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 Ένωσης» 
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 Ένωσης» 
νοούνται οι υπάλληλοι κράτους μέλους, 
της Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, όπως 
αναφέρεται στον κατάλογο του άρθρου 79 
του παρόντος κανονισμού· »

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Τροπολογία 192
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 11
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

γ α) το σημείο 11 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

11. ως «σύστημα αυτόματης 
αναγνώρισης», νοείται ένα σύστημα 
αυτόνομης και συνεχούς αναγνώρισης και 
παρακολούθησης σκαφών, το οποίο 
παρέχει σε αυτά ένα μέσο ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων με άλλα πλοία που 
βρίσκονται κοντά καθώς και με τις αρχές 
στην ξηρά, σχετικά με τα στοιχεία 
ταυτότητας κάθε πλοίου, τον τύπο, τη 
θέση, την πορεία και την ταχύτητά του·

«11. ως «σύστημα αυτόματης 
αναγνώρισης», νοείται ένα σύστημα 
αυτόνομης και συνεχούς αναγνώρισης και 
παρακολούθησης σκαφών, το οποίο 
παρέχει σε αυτά ένα μέσο ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων με άλλα πλοία που 
βρίσκονται κοντά καθώς και με τις αρχές 
στην ξηρά, σχετικά με τα στοιχεία 
ταυτότητας κάθε πλοίου, τον τύπο, τη 
θέση, την πορεία, την ταχύτητά του, τη 
δραστηριότητα, τον λιμένα αναχώρησης, 
την ημερομηνία αναχώρησης, τον λιμένα 
προορισμού και την εκτιμώμενη 
ημερομηνία κατάπλου στον προορισμό· »

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Τροπολογία 193
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το σημείο 14 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«14. ως “περιοχή περιορισμένης 
αλιείας” νοείται κάθε θαλάσσια περιοχή 
όπου οι αλιευτικές δραστηριότητες είναι 
είτε περιορισμένες είτε απαγορευμένες σε 
προσωρινή ή μόνιμη βάση·»

Or. pt
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Τροπολογία 194
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 15

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ε α) το σημείο 15 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

15. ως «Κέντρο Παρακολούθησης 
Αλιείας» νοείται επιχειρησιακό κέντρο 
ιδρυθέν από το κράτος μέλος σημαίας το 
οποίο διαθέτει υλισμικό και λογισμικό 
υπολογιστών που διευκολύνουν την 
αυτόματη λήψη, την επεξεργασία και την 
ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων·

«15. ως «Κέντρο Παρακολούθησης 
Αλιείας» νοείται επιχειρησιακό κέντρο 
ιδρυθέν από το κράτος μέλος σημαίας το 
οποίο διαθέτει υλισμικό και λογισμικό 
υπολογιστών που διευκολύνουν την 
αυτόματη λήψη, την επεξεργασία, την 
ανάλυση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση 
και την ηλεκτρονική διαβίβαση 
δεδομένων· »

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Τροπολογία 195
Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο στ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. «παρτίδα»: μια παρτίδα προϊόντων 
αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας·

20. «παρτίδα»: ποσότητα προϊόντων 
αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ενός 
συγκεκριμένου είδους που έχουν την ίδια 
προέλευση. Για τα προϊόντα αλιείας των 
16.04 και 16.05 γίνεται αναφορά στον 
ορισμό της παρτίδας στην οδηγία 
2011/91/ΕΕ·

Or. it
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Αιτιολόγηση

Οι προβλεπόμενες απαιτήσεις δεν ισχύουν για τα μεταποιημένα προϊόντα αλιείας, οπότε είναι 
απαραίτητο να εφαρμοστεί ο σωστός ορισμός όπως και στα άλλα τρόφιμα.

Τροπολογία 196
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο στ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. ως «παρτίδα» νοείται μια παρτίδα 
μονάδων προϊόντων αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας·

20. ως «παρτίδα» νοείται το σύνολο 
μονάδων πωλήσεως προϊόντων αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας, που παράγονται, 
παρασκευάζονται ή συσκευάζονται σε 
συνθήκες ουσιαστικά πανομοιότυπες·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί ο ορισμός για την «παρτίδα» που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/91/ΕΚ·σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την 
αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο.

Τροπολογία 197
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο στ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. ως «παρτίδα» νοείται μια παρτίδα 
μονάδων προϊόντων αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας·

20. ως «παρτίδα» νοείται μια ορισμένη 
ποσότητα προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας ενός δεδομένου είδους 
που έχει κοινή προέλευση·

Or. es
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Τροπολογία 198
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο στ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 21

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

στ α) το σημείο 21 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

21) ως «μεταποίηση» νοείται η 
διαδικασία βάσει της οποίας 
προετοιμάστηκαν τα παρουσιαζόμενα 
προϊόντα. Σε αυτήν περιλαμβάνεται ο 
τεμαχισμός σε φιλέτα, η συσκευασία, η 
κονσερβοποίηση, η κατάψυξη, το 
κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, η 
διατήρηση σε ξίδι, η αποξήρανση ή η 
προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά ή 
καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο·

21) ως «μεταποίηση» νοείται η 
διαδικασία βάσει της οποίας 
παρουσιάζονται τα προϊόντα αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας. Σε αυτήν 
περιλαμβάνονται η απεντέρωση και κάθε 
είδος τεμαχισμού, ο τεμαχισμός σε φιλέτα, 
η συσκευασία, η κονσερβοποίηση, η ψύξη, 
η κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το 
μαγείρεμα, η διατήρηση σε ξίδι, η 
αποξήρανση ή η προετοιμασία των 
προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας 
για την αγορά ή καθ’ οιοδήποτε άλλο 
τρόπο

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712&from=EN)

Τροπολογία 199
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο στ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 21

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

στ α) το σημείο 21 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

21. ως «μεταποίηση» νοείται η 
διαδικασία βάσει της οποίας 

«21. ως «μεταποίηση» νοείται η 
διαδικασία βάσει της οποίας 
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προετοιμάστηκαν τα παρουσιαζόμενα 
προϊόντα. Σε αυτήν περιλαμβάνεται ο 
τεμαχισμός σε φιλέτα, η συσκευασία, η 
κονσερβοποίηση, η κατάψυξη, το 
κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, η 
διατήρηση σε ξίδι, η αποξήρανση ή η 
προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά ή 
καθ’οιοδήποτε άλλο τρόπο·

προετοιμάστηκαν τα παρουσιαζόμενα 
προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας. Σε 
αυτήν περιλαμβάνεται ο εκσπλαχνισµός 
και κάθε είδους κοπή, ο τεμαχισμός σε 
φιλέτα, η συσκευασία, η κονσερβοποίηση, 
η κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το 
μαγείρεμα, η διατήρηση σε ξίδι, η 
αποξήρανση ή η προετοιμασία των 
προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας 
για την αγορά ή καθ’ οιοδήποτε άλλο 
τρόπο· »

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Τροπολογία 200
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο η
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) το σημείο 23 απαλείφεται· διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 201
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο θ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«28α. ως "ναυλωμένα σκάφη 
ερασιτεχνικής αλιείας" νοούνται 
κυβερνούμενες λέμβοι ή σκάφη που 
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μεταφέρουν επιβάτες στα ανοιχτά με 
σκοπό τη διενέργεια ερασιτεχνικής 
αλιείας·

Or. es

Τροπολογία 202
Niclas Herbst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο θ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«(28a) ως «ναυλωμένο σκάφος 
ερασιτεχνικής αλιείας» νοείται η βάρκα ή 
το σκάφος που έχει κυβερνήτη και 
μεταφέρει επιβάτες στη θάλασσα για 
ερασιτεχνική αλιεία έναντι πληρωμής·»

Or. en

Τροπολογία 203
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο θ α (νέο)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«28α. ως «σκάφος εξυπηρέτησης» 
νοείται σκάφος του οποίου την 
εκμετάλλευση εξασφαλίζει επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών, οι οποίες 
περιλαμβάνουν την προμήθεια αλιευτικού 
εξοπλισμού, τη μεταφορά, καθώς και την 
καθοδήγηση, για τον σκοπό της 
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ερασιτεχνικής αλιείας με στόχο είδη που 
εμπίπτουν σε συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα διατήρησης·»

Or. en

Τροπολογία 204
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο ι α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 28 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ β) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«28β. ως "αλιευτικά σκάφη με 
συμπληρωματική ερασιτεχνική αλιευτική 
δραστηριότητα" νοούνται κυβερνούμενες 
λέμβοι ή αλιευτικά σκάφη που 
μεταφέρουν επιβάτες στα ανοιχτά με 
σκοπό τη διενέργεια ερασιτεχνικής 
αλιείας, ως δραστηριότητας 
συμπληρωματικής στην κύρια·

Or. es

Τροπολογία 205
Niclas Herbst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο θ β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ β) προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
«(28β) ως «αλιευτικός τουρισμός» νοείται 
μια εμπορική αλιευτική δραστηριότητα, η 
οποία διεξάγεται ως συμπληρωματική 
δραστηριότητα της κανονικής εμπορικής 
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δραστηριότητας ενός αλιέα· ή ως 
εμπορική τουριστική δραστηριότητα 
αυτή καθεαυτή, η οποία διεξάγεται ως 
δραστηριότητα παράλληλη με την 
εμπορική αλιεία· Είναι σημαντικό να γίνει 
σαφής διάκριση μεταξύ ναυλωμένων 
σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας και 
αλιευτικού τουρισμού που διεξάγεται από 
εμπορικές αλιευτικές επιχειρήσεις.» 

Or. en

Τροπολογία 206
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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 σημείο:
«34α. ως "αλιευτικός στόλος μικρής 
κλίμακας" νοείται ο στόλος αλιευτικών 
σκαφών που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 
τρία από τα ακόλουθα πέντε 
χαρακτηριστικά:
α) το μήκος τους δεν υπερβαίνει 
συνολικά τα 12 μέτρα·
β) δραστηριοποιούνται αποκλειστικά 
στα χωρικά ύδατα του κράτους σημαίας·
γ) οι αλιευτικές εξορμήσεις τους 
διαρκούν λιγότερο από 24 ώρες, από την 
ώρα απόπλου από τον λιμένα μέχρι την 
ώρα κατάπλου σε αυτόν·
δ) το πλήρωμά τους απαρτίζεται 
κατά μέγιστο από τέσσερα άτομα·
ε) χρησιμοποιούν επιλεκτικά 
αλιευτικά εργαλεία και τα οποία έχουν 
περιορισμένες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.»

Or. es
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Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον κανονισμό για τον έλεγχο ένας ορισμός βάσει πολλαπλών 
κριτηρίων για τον «αλιευτικό στόλο μικρής κλίμακας», που να αποτυπώνει καλύτερα την 
πραγματικότητα του κλάδου και την υφιστάμενη νομοθεσία στο πλαίσιο της Διεθνούς Επιτροπής 
για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού.

Τροπολογία 207
Izaskun Bilbao Barandica

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 σημείο:
«34α. ως "ανιχνευσιμότητα" νοείται η 
συστηματική δυνατότητα εντοπισμού και 
παρακολούθησης εν όλω ή εν μέρει των 
πληροφοριών που αφορούν ένα τρόφιμο, 
σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της 
μεταποίησης και της διανομής, μέσω 
καταχωρισμένων ταυτοποιήσεων και 
επισημάνσεων.»

Or. es

Τροπολογία 208
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
δυνατότητα ανίχνευσης και 
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παρακολούθησης τροφίμων, ζωοτροφών, 
ζώων που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή τροφίμων ή ουσιών που 
πρόκειται ή αναμένεται να 
ενσωματωθούν σε τρόφιμα ή σε 
ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής, μεταποίησης και διανομής 
τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο επίσημος ορισμός του όρου, όπως περιέχεται στον κανονισμό αριθ. 178/2002 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.

Τροπολογία 209
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
σημείο:
«34 α) "απευθείας πώληση" η πώληση 
νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τον 
παραγωγό, ή εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο, στον τελικό καταναλωτή σε 
οποιοδήποτε μέρος, ακόμη και πλανόδια, 
χωρίς μεσάζοντες.»

Or. it

Τροπολογία 210
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
σημείο:
«34a. "ευαίσθητα είδη" είδη όπως 
ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/1241·»

Or. it

Τροπολογία 211
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια β) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«34β. ως "αλιεία χωρίς σκάφος" νοείται 
η εκτέλεση αλιευτικής δραστηριότητας 
χωρίς χρήση αλιευτικού σκάφους, όπως 
στην περίπτωση της συλλογής 
οστρακοειδών (marisqueo), της αλιείας 
πεζή ή της αλιείας σε πάγο.»

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα ήταν καλό να περιληφθεί στον κανονισμό για τον έλεγχο ένας ορισμός της «αλιείας χωρίς 
σκάφος», μιας έννοιας που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί κατά τις διαθεσμικές συζητήσεις για τον 
κανονισμό σχετικά με το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Τροπολογία 212
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
σημείο:
«34 β. "ευαίσθητο ενδιαίτημα": 
ενδιαίτημα όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241·»

Or. it

Τροπολογία 213
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια γ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
σημείο:
«34 γ. "απευθείας πώληση": η πώληση 
νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τον 
παραγωγό, ή εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο, στον τελικό καταναλωτή σε 
οποιοδήποτε μέρος, ακόμη και πλανόδια, 
χωρίς μεσάζοντες·»

Or. it

Αιτιολόγηση

Προς το παρόν ένας τέτοιος ορισμός δεν υπάρχει ούτε στον κανονισμό ΚΑΠ ούτε στον 
κανονισμό για τους ελέγχους. Αυτό το κενό μπορεί να οδηγήσει σε δυσαρμονία του ευρωπαϊκού 
πλαισίου και σε ρυθμιστικά κενά που, με τη σειρά τους, οδηγούν σε μια δύσκολη και συχνά 
ελλιπή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για την αλιεία (όπως αυτός για τον έλεγχο της 
αλιείας).
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Τροπολογία 214
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος σημαίας 
αναστέλλει προσωρινά την αλιευτική άδεια 
σκάφους το οποίο υπόκειται σε προσωρινή 
ακινητοποίηση κατόπιν απόφασης του 
ίδιου κράτους μέλους ή η άδεια του οποίου 
ανεστάλη σύμφωνα με το άρθρο 91β.

3. Το κράτος μέλος σημαίας 
αναστέλλει προσωρινά την αλιευτική άδεια 
σκάφους το οποίο υπόκειται σε προσωρινή 
ακινητοποίηση κατόπιν απόφασης του 
ίδιου κράτους μέλους ή η άδεια του οποίου 
ανεστάλη σύμφωνα με το άρθρο 91β. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναστολής, ούτε το σκάφος ούτε η άδεια 
μπορούν να πωληθούν, να ενοικιαστούν ή 
να μεταβιβαστούν.

Or. en

Τροπολογία 215
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος σημαίας 
αναστέλλει προσωρινά την αλιευτική άδεια 
σκάφους το οποίο υπόκειται σε προσωρινή 
ακινητοποίηση κατόπιν απόφασης του 
ίδιου κράτους μέλους ή η άδεια του 
οποίου ανεστάλη σύμφωνα με το άρθρο 
91β.

3. Το κράτος μέλος σημαίας 
αναστέλλει προσωρινά την αλιευτική άδεια 
πλοιοκτήτη, επιχειρηματία ή σκάφους το 
οποίο υπόκειται σε προσωρινή 
ακινητοποίηση που επεβλήθη από το ίδιο 
το κράτος μέλος ή η άδεια του οποίου 
ανεστάλη σύμφωνα με το άρθρο 91β και 
ειδοποιεί αμέσως την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη εκδίδουν άδειες αλιείας σε σκάφη και άλλα σε πλοιοκτήτες ή/και 
επιχειρηματίες. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να γίνεται η διάκριση.

Τροπολογία 216
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το κράτος μέλος σημαίας 
προβαίνει σε οριστική αφαίρεση της 
αλιευτικής άδειας σκάφους στο οποίο έχει 
επιβληθεί μέτρο προσαρμογής της 
αλιευτικής ικανότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013, ή από το οποίο έχει 
αφαιρεθεί η άδεια αλίευσης σύμφωνα με 
το άρθρο 91β.

4. Το κράτος μέλος σημαίας 
προβαίνει σε οριστική αφαίρεση της 
αλιευτικής άδειας πλοιοκτήτη, 
επιχειρηματία ή σκάφους στο οποίο έχει 
επιβληθεί μέτρο προσαρμογής της 
αλιευτικής ικανότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013, ή από το οποίο έχει 
αφαιρεθεί η άδεια αλίευσης σύμφωνα με 
το άρθρο 91β και ενημερώνει αμέσως την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της 
Αλιείας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη εκδίδουν άδειες αλιείας σε σκάφη και άλλα σε πλοιοκτήτες ή/και 
επιχειρηματίες. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να γίνεται η διάκριση.

Τροπολογία 217
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται, με 5. Οι κανόνες εφαρμογής του 
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εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει 
κανόνες σχετικά με την εγκυρότητα των 
αλιευτικών αδειών που εκδίδει το κράτος 
μέλος σημαίας, καθώς και σχετικά με τις 
ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να 
περιέχουν. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 119 παράγραφος 2.

παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία 218
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται, με 
εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει 
κανόνες σχετικά με την εγκυρότητα των 
αλιευτικών αδειών που εκδίδει το κράτος 
μέλος σημαίας, καθώς και σχετικά με τις 
ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να 
περιέχουν. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 119 παράγραφος 2.

5. Οι κανόνες εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία 219
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 6



PE650.701v02-00 92/183 AM\1205706EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρεμβάλλεται η εξής 
παράγραφος 6:

διαγράφεται

«6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 119α για την 
πρόβλεψη παρεκκλίσεων από την 
υποχρέωση απόκτησης αδειών αλιείας 
για ενωσιακά αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους μικρότερου των 10 μέτρων.»

Or. pt

Τροπολογία 220
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6·

διαγράφεται

“6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 119α προκειμένου 
να εισαγάγει παρεκκλίσεις από την 
υποχρέωση απόκτησης άδειας αλιείας για 
αλιευτικά σκάφη της Ένωσης συνολικού 
μήκους μικρότερου των 10 μέτρων·

Or. it

Τροπολογία 221
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 6



AM\1205706EL.docx 93/183 PE650.701v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 119α για την 
πρόβλεψη παρεκκλίσεων από την 
υποχρέωση απόκτησης αδειών αλιείας για 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους μικρότερου των 10 μέτρων.»

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 119α για την 
πρόβλεψη παρεκκλίσεων από την 
υποχρέωση απόκτησης αδειών αλιείας για 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους μικρότερου των 12 μέτρων.»

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας και συστηματικότητας, σκόπιμο είναι να χρησιμοποιείται οριζόντια το 
κριτήριο του μήκους των 12 μέτρων συνολικά.

Τροπολογία 222
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«2. Η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
κανόνες σχετικά με τα ακόλουθα:
α) τη σήμανση και τα αναγνωριστικά 
στοιχεία σκαφών·
β) τα έγγραφα με τα αναγνωριστικά 
στοιχεία του σκάφους που φυλάσσονται 
επί του σκάφους·
γ) τη σήμανση και τα αναγνωριστικά 
στοιχεία λέμβων και διατάξεων 
συγκέντρωσης ιχθύων·
δ) τη σήμανση και τα αναγνωριστικά 
στοιχεία αλιευτικών εργαλείων·
ε) τις ετικέτες για τη σήμανση των 
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εργαλείων·
στ) τη σήμανση των σημαντήρων και 
πόντιση των σχοινιών.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.»

Or. pt

Τροπολογία 223
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2α:
2α. Οι κανόνες εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία 224
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

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 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε 
λειτουργία Συστήματα Παρακολούθησης 
Σκαφών για την παρακολούθηση του 
στίγματος και της κίνησης των αλιευτικών 
σκαφών τα οποία φέρουν τη σημαία τους, 
όπου και αν βρίσκονται, καθώς επίσης και 
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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.

των αλιευτικών σκαφών στα δικά τους 
ύδατα. Τα κράτη μέλη σημαίας συλλέγουν 
τα δεδομένα στίγματος των σκαφών και 
επαληθεύουν την ορθότητά τους συνεχώς 
και συστηματικά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Καλό θα ήταν η διατύπωση του άρθρου να είναι σαφέστερη.

Τροπολογία 225
Fredrick Federley

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 και της 
κίνησης των αλιευτικών σκαφών που 
αλιεύουν είδη τα οποία υπόκεινται σε 
μέτρα διατήρησης της Ένωσης, τα οποία 
φέρουν τη σημαία τους, όπου και αν 
βρίσκονται, και 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.

Or. en
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Τροπολογία 226
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

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 μήκους 
ίσου ή άνω των 15 μέτρων 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. 
Η μετάδοση δεδομένων πρέπει να 
πραγματοποιείται μόνο εάν η συσκευή 
προβλέπει αυτόματη ρύθμιση και δεν 
πρέπει να προκαλεί διακοπές στην 
αλιευτική δραστηριότητα από τον 
επιχειρηματία.

Or. it

Αιτιολόγηση

Εάν οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την αυτόματη μετάδοση δεδομένων χωρίς να προκαλούν 
διακοπές ή εμπόδια στην εργασία του επιχειρηματία, θα πρέπει να παρέχεται τακτική μετάδοση 
δεδομένων.

Τροπολογία 227
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη έχουν 
εγκατεστημένα επ’ αυτών συσκευές 
πλήρους λειτουργίας, οι οποίες επιτρέπουν 

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

τον αυτόματο εντοπισμό και την 
αναγνώριση των σκαφών από ένα Σύστημα 
Παρακολούθησης Σκαφών μέσω της 
διαβίβασης του γεωγραφικού στίγματος 
σκάφους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Για αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων, η 
εγκατάσταση της συσκευής που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο 
δεν συνεπάγεται νέο ή μεγαλύτερο κόστος 
για τους επιχειρηματίες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή ενός συστήματος ελέγχου για σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων 
αντιπροσωπεύει μια νέα εκπλήρωση σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις. Ως εκ τούτου και 
λαμβανομένου επίσης υπόψη του περιορισμένου οικονομικού μεγέθους της επιχείρησης, 
κρίνεται απαραίτητη η χρηματοδοτική στήριξη για τον σκοπό αυτόν.

Τροπολογία 228
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει τον εξοπλισμό των αλιευτικών σκαφών με συσκευές 
εντοπισμού ικανές να διαβιβάζουν δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, το μεσοδιάστημα 
των 10 λεπτών εξυπηρετεί τη μείωση των δαπανών επικοινωνίας.

Τροπολογία 229
Fredrick Federley

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

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 που 
αλιεύουν είδη τα οποία υπόκεινται σε 
μέτρα διατήρησης της Ένωσης 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.

Or. en

Τροπολογία 230
João Ferreira

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

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 

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους τουλάχιστον 12 μέτρων έχουν 
εγκατεστημένα επ’ αυτών συσκευές 
πλήρους λειτουργίας, οι οποίες επιτρέπουν 
τον αυτόματο εντοπισμό και την 
αναγνώριση των σκαφών από ένα Σύστημα 
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διαβίβασης του γεωγραφικού στίγματος 
σκάφους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Παρακολούθησης Σκαφών μέσω της 
διαβίβασης του γεωγραφικού στίγματος 
σκάφους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Or. pt

Τροπολογία 231
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

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 
μιας ώρας κατά μέγιστο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί χρονικό όριο προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη 
βεβαιότητα στον κανόνα.

Τροπολογία 232
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη έχουν 
εγκατεστημένα επ’ αυτών συσκευές 

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που 
υπάγονται σε αυτήν την απαίτηση έχουν 
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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.

εγκατεστημένα επ’ αυτών συσκευές, οι 
οποίες επιτρέπουν τον αυτόματο εντοπισμό 
και την αναγνώριση των σκαφών από ένα 
Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών μέσω 
της διαβίβασης του γεωγραφικού 
στίγματος σκάφους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τις επόμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 233
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης νέων τεχνολογιών που ήδη χρησιμοποιούνται ή 
αναπτύσσονται για συστήματα παρακολούθησης σκαφών και όλες οι λύσεις πρέπει να 
εξασφαλίζουν ασφαλείς και ταχείες διαβιβάσεις.
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Τροπολογία 234
Fredrick Federley

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 
για σκάφη που αλιεύουν είδη τα οποία 
υπόκεινται σε μέτρα διατήρησης της 
Ένωσης 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.

Or. en

Τροπολογία 235
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 

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 μέσω 
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μέσω δορυφορικής σύνδεσης είτε με τη 
χρήση επίγειου κινητού δικτύου, όταν το 
σύστημα βρίσκεται εντός της εμβέλειας 
τέτοιου δικτύου.

κάθε διαθέσιμης τεχνολογίας που 
εξασφαλίζει ασφάλεια και ταχύτητα και 
επομένως είναι κατάλληλη για μετάδοση 
δεδομένων και επικοινωνία.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην περιορίζεται το φάσμα των τεχνολογιών και να επιλέγονται αυτές που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια δεδομένη περίοδο για να διασφαλιστεί η γρήγορη και 
ασφαλής μετάδοση και επικοινωνία. 

Τροπολογία 236
João Ferreira

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 μέσω 
κάθε διαθέσιμης τεχνολογίας που 
εξασφαλίζει ασφάλεια και ταχύτητα και 
επομένως είναι κατάλληλη για μετάδοση 
δεδομένων και επικοινωνία.

Or. pt

Τροπολογία 237
Ivo Hristov

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

2α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών 
διατάξεων πολυετούς σχεδίου που 
εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποκλείουν 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 
μέτρων από την υποχρέωση 
εγκατάστασης επί του σκάφους της 
συσκευής που αναφέρεται στο πρώτο 
στοιχείο αυτής της παραγράφου.

Or. bg

Τροπολογία 238
Elżbieta Rafalska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

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 και προκειμένου να 
διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο ελέγχου 
των σκαφών μήκους μικρότερου των 12 
μέτρων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παρακολουθούν τις δραστηριότητές τους 
μέσω σχεδίου δειγματοληψίας.
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(Η τροπολογία εφαρμόζεται στο σύνολο του 
κειμένου.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τα μικρά αλιευτικά σκάφη, η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού ημερολογίου 
αλιείας ή συμπλήρωσης ηλεκτρονικής δήλωσης εκφόρτωσης θα συνιστούσε δυσανάλογη 
επιβάρυνση συγκριτικά με την αλιευτική τους ικανότητα.

Τροπολογία 239
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

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. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών μήκους μικρότερου 
των 12 μέτρων μπορούν, αν το επιθυμούν, 
να επιλέξουν 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.

Or. pt

Τροπολογία 240
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

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 15 μέτρων μπορούν να επιλέγουν 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. Οι επιβαρύνσεις για την αγορά και 
τη διαχείριση αυτής της συσκευής δεν 
πρέπει να συνεπάγονται νέο ή υψηλότερο 
κόστος για τις αλιευτικές επιχειρήσεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή ενός συστήματος ελέγχου για σκάφη μήκους κάτω των 15 μέτρων αντιπροσωπεύει 
μια νέα εκπλήρωση. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο να αποτραπεί η επιβάρυνση των 
επιχειρήσεων με περαιτέρω νέα έξοδα και αντίθετα να ενθαρρυνθεί η χρηματοδοτική στήριξη 
μέσω του ΕΤΘΑ για τον σκοπό αυτόν.

Τροπολογία 241
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

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, ένα κράτος μέλος μπορεί να 
απαλλάξει τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους μικρότερου των 12 μέτρων που 
φέρουν τη σημαία του από την απαίτηση 
να διαθέτουν Σύστημα Παρακολούθησης 
Σκαφών εφόσον:

α) λειτουργούν αποκλειστικά εντός 
της θαλάσσιας επικράτειας του κράτους 
μέλους σημαίας· και
β) δεν παραμένουν ποτέ για χρονικό 
διάστημα άνω των 24 ωρών στη 
θάλασσα, αρχής γενομένης από τον χρόνο 
αναχώρησης έως την επιστροφή στον 
λιμένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση των Συστημάτων Παρακολούθησης Σκαφών (VMS) δεν θα πρέπει να επιβάλλεται 
σε μικρού μεγέθους σκάφη αλιείας μικρής κλίμακας μήκους μικρότερου των 12 μέτρων που 
λειτουργούν αποκλειστικά εντός της θαλάσσιας επικράτειας του κράτους μέλους σημαίας και 
δεν παραμένουν ποτέ πάνω από 24 ώρες στη θάλασσα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα 
αλιευτικά σκάφη που βρίσκονται στη θάλασσα μπορούν να ελεγχθούν οπτικά. Η υποχρέωση 
των Συστημάτων Παρακολούθησης Σκαφών για τα εν λόγω αλιευτικά σκάφη συνιστά 
δυσανάλογη οικονομική και διοικητική επιβάρυνση για τους αλιείς και τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 242
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

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 κινητή συσκευή η οποία 
επιτρέπει, χωρίς να επιβαρυνθούν οι 
αλιευτικές επιχειρήσεις με νέα ή 
μεγαλύτερα έξοδα, 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 μιας ώρας 
κατά μέγιστο. 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.

Or. it

Τροπολογία 243
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει τον εξοπλισμό των αλιευτικών σκαφών με συσκευές 
εντοπισμού ικανές να διαβιβάζουν δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, το μεσοδιάστημα 
των 10 λεπτών εξυπηρετεί τη μείωση των δαπανών επικοινωνίας.

Τροπολογία 244
Clara Aguilera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

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 

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 
γεωγραφικού στίγματος σκάφους ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, σχεδόν σε 
πραγματικό χρόνο ή, κατά μέγιστο, κάθε 
δέκα λεπτά. Σε περίπτωση που η συσκευή 
δεν βρίσκεται εντός της εμβέλειας δικτύου 



AM\1205706EL.docx 109/183 PE650.701v02-00

EL

διαβιβάζεται όταν το σκάφος βρεθεί εντός 
της εμβέλειας τέτοιου δικτύου και το 
αργότερο πριν από τον κατάπλου σε 
λιμένα.

επικοινωνίας, 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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία τροποποιεί την τροπολογία 21 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία 245
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

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 κινητή συσκευή η οποία 
επιτρέπει, χωρίς να επιβαρυνθούν οι 
επιχειρηματίες με νέα ή μεγαλύτερα 
έξοδα, 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.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή ενός συστήματος ελέγχου για σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων 
αντιπροσωπεύει μια νέα εκπλήρωση σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις. Ως εκ τούτου και 
λαμβανομένου επίσης υπόψη του περιορισμένου οικονομικού μεγέθους της επιχείρησης, 
κρίνεται απαραίτητη η χρηματοδοτική στήριξη για τον σκοπό αυτόν.

Τροπολογία 246
Grace O'Sullivan, Ska Keller, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Caroline Roose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

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 ή ανά 10 λεπτά 
κατ’ ανώτατο όριο. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το τμήμα στόλου αποτελεί σχεδόν το 85 % του συνολικού αριθμού των σκαφών της ΕΕ και 
πρέπει να παρακολουθείται. Οι κινητές συσκευές χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους 
πολίτες και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν αυτή την προϋπόθεση με έναν 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Τέλος, η θέση μπορεί να υποβληθεί σε πολύ μικρότερα χρονικά 
διαστήματα σε σχέση με το 2009 που εγκρίθηκε ο κανονισμός ελέγχου.
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Τροπολογία 247
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

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 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 δικτύου επικοινωνιών, 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.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογικές εξελίξεις κατέστησαν δυνατή την εξεύρεση φθηνών και σχεδόν σε πραγματικό 
χρόνο λύσεων μετάδοσης που μπορούν να προσαρμοστούν σε μικρότερα σκάφη. Είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η επιλογή δεν περιορίζεται σε καμία συγκεκριμένη τεχνολογία, 
καθιστώντας δυνατή την υιοθέτηση τυχόν μελλοντικών τεχνικών καινοτομιών που παράγουν 
ικανοποιητικά αποτελέσματα στα περισσότερα ευρωπαϊκά αλιευτικά σκάφη. 

Τροπολογία 248
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

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 τα οποία ανήκουν 
στον αλιευτικό στόλο μικρής κλίμακας 
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 γεωγραφικού στίγματος 
σκάφους. 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 την 
εκφόρτωση των αλιευμάτων.

Or. es

Τροπολογία 249
Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαλλάξει 
τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους μικρότερου των 12 μέτρων που 
φέρουν τη σημαία του από την 
υποχρέωση να φέρουν επί του σκάφους 
μια τέτοια κινητή συσκευή, εάν δεν 
παραμένουν ποτέ περισσότερες από 24 
ώρες στη θάλασσα από την ώρα 
αναχώρησης έως την επιστροφή στο 
λιμάνι.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κατά παρέκκλιση από τη γενική διάταξη, οι αλιείς μικρής κλίμακας εξαιρούνται, όταν αλιεύουν 
για λιγότερο από 24 ώρες.

Τροπολογία 250
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά παρέκκλιση από τις 
διατάξεις των προηγούμενων 
παραγράφων, στα κράτη μέλη παρέχεται 
η δυνατότητα να απαλλάσσουν τα σκάφη 
που ανήκουν στον αλιευτικό στόλο μικρής 
κλίμακας, και των οποίων οι αλιευτικές 
εξορμήσεις διαρκούν λιγότερο από 24 
ώρες, από την απαίτηση να φέρουν επί 
του σκάφους σύστημα παρακολούθησης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αλιευτικού στόλου μικρής κλίμακας, η υποχρέωση ύπαρξης 
συσκευής παρακολούθησης επί του σκάφους θα μπορούσε να συνεπάγεται δυσανάλογη 
επιβάρυνση ως προς την αλιευτική ικανότητά του.

Τροπολογία 251
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Κατά παρέκκλιση από τις 
διατάξεις των προηγούμενων 
παραγράφων, εξαιρούνται από την 
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απαίτηση να φέρουν επί του σκάφους 
σύστημα παρακολούθησης τα σκάφη που 
αλιεύουν αποκλειστικά στα εσωτερικά 
ύδατα του κράτους μέλους σημαίας 
καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που 
αλιεύουν χωρίς σκάφος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, ο έλεγχος του στόλου που αλιεύει 
αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα και της αλιείας πεζή μπορεί να πραγματοποιηθεί από την 
ξηρά, χωρίς να υπάρχει ανάγκη εγκατάστασης συσκευών παρακολούθησης.

Τροπολογία 252
Anja Hazekamp

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 διατίθεται 
επίσης αυτόματα 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 
πιθανόν να συνεχίσει τις αλιευτικές του 
δραστηριότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή το μέρος όπου θα εξακολουθήσουν οι 
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αλιευτικές δραστηριότητες να διαθέτει επίσης αυτόματη πρόσβαση στα δεδομένα γεωγραφικού 
στίγματος του σκάφους.

Τροπολογία 253
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 για το οικείο 
αλιευτικό ταξίδι 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.

Or. en

Τροπολογία 254
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 

5. Εάν ένα ενωσιακό αλιευτικό 
σκάφος πραγματοποιεί αλιευτικές 
δραστηριότητες ή επιχειρήσεις στα ύδατα 
τρίτης χώρας ή σε ύδατα όπου οι 
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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.

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 
που χαράσσει την πορεία αυτού του 
σκάφους διατίθεται επίσης αυτόματα στην 
εν λόγω χώρα ή στην εν λόγω οργάνωση.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παρέχεται αυτόματα πρόσβαση σε δεδομένα που απεικονίζουν την πορεία 
του συγκεκριμένου σκάφους και μόνο. 

Τροπολογία 255
Anja Hazekamp

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 διατίθεται επίσης αυτόματα στον 
φορέα που υποδείχθηκε από την εν λόγω 
χώρα ή την εν λόγω οργάνωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν μια περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας ή μια συμφωνία με τρίτη χώρα 
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προβλέπει ότι πρέπει να παρέχονται τα δεδομένα γεωγραφικού στίγματος των αλιευτικών 
σκαφών της Ένωσης που δραστηριοποιούνται στα ύδατά τους, τα εν λόγω δεδομένα διατίθενται 
αυτόματα, χωρίς να αναμένεται πρώτα αίτημα από την τρίτη χώρα ή την περιφερειακή 
οργάνωση διαχείρισης της αλιείας.

Τροπολογία 256
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 του οικείου αλιευτικού ταξιδιού 
διατίθεται επίσης στην εν λόγω χώρα ή 
στην εν λόγω οργάνωση.

Or. en

Τροπολογία 257
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 119α για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με 

διαγράφεται
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την παρακολούθηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και της αλιευτικής 
προσπάθειας από τα κέντρα 
παρακολούθησης αλιείας, ιδίως όσον 
αφορά τις ευθύνες των πλοιάρχων 
σχετικά με τις συσκευές παρακολούθησης 
σκαφών.

Or. it

Τροπολογία 258
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 119α για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με 
την παρακολούθηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και της αλιευτικής 
προσπάθειας από τα κέντρα 
παρακολούθησης αλιείας, ιδίως όσον 
αφορά τις ευθύνες των πλοιάρχων 
σχετικά με τις συσκευές παρακολούθησης 
σκαφών.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 259
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 7. Οι κανόνες εφαρμογής του 
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εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 119α για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με 
την παρακολούθηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και της αλιευτικής 
προσπάθειας από τα κέντρα 
παρακολούθησης αλιείας, ιδίως όσον 
αφορά τις ευθύνες των πλοιάρχων 
σχετικά με τις συσκευές παρακολούθησης 
σκαφών.

παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία 260
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 119α για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με την 
παρακολούθηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και της αλιευτικής 
προσπάθειας από τα κέντρα 
παρακολούθησης αλιείας, ιδίως όσον 
αφορά τις ευθύνες των πλοιάρχων σχετικά 
με τις συσκευές παρακολούθησης σκαφών.

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 119α για:

α) τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
σχετικά με την παρακολούθηση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων και της 
αλιευτικής προσπάθειας από τα κέντρα 
παρακολούθησης αλιείας, ιδίως όσον 
αφορά τις ευθύνες των πλοιάρχων σχετικά 
με τις συσκευές παρακολούθησης σκαφών· 
και
β) τη συχνότητα διαβίβασης των 
δεδομένων που αφορούν τη θέση και την 
κίνηση αλιευτικών σκαφών, μεταξύ 
άλλων σε περιοχές περιορισμένης αλιείας.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ακούγεται η φωνή των συννομοθετών για αυτό το θέμα μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Τροπολογία 261
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Για αλιευτικά σκάφη μήκους 
κάτω των 12 μέτρων συνολικά, οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται από... [4 έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

Or. fr

Τροπολογία 262
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

διαγράφεται

α) τον μορφότυπο και το περιεχόμενο 
του γεωγραφικού στίγματος σκάφους·
β) τις απαιτήσεις και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των συσκευών 
παρακολούθησης σκαφών·
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γ) τη συχνότητα διαβίβασης των 
δεδομένων που αφορούν τη θέση και την 
κίνηση αλιευτικών σκαφών, μεταξύ 
άλλων σε περιοχές περιορισμένης αλιείας·
δ) τη διαβίβαση δεδομένων σε 
παράκτια κράτη μέλη.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία 263
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με:

Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
για σκάφη που αλιεύουν είδη τα οποία 
υπόκεινται σε μέτρα διατήρησης της 
Ένωσης σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 264
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη συχνότητα διαβίβασης των 
δεδομένων που αφορούν τη θέση και την 
κίνηση αλιευτικών σκαφών, μεταξύ 

διαγράφεται
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άλλων σε περιοχές περιορισμένης αλιείας·

Or. es

Τροπολογία 265
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι κανόνες 
αυτοί είναι ισορροπημένοι και αναλογικοί 
για τους επιδιωκόμενους σκοπούς·

Or. it

Τροπολογία 266
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 α – 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 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που φέρουν 
σημαία άλλων κρατών μελών και τα 
αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών τα οποία 
υπόκεινται σε διατάξεις για το Σύστημα 

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 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που φέρουν 
σημαία άλλων κρατών μελών και τα 
αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών τα οποία 
υπόκεινται σε διατάξεις για το Σύστημα 
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Παρακολούθησης Σκαφών και ασκούν 
δραστηριότητα στα ύδατα που βρίσκονται 
στην επικράτεια ή στη δικαιοδοσία του εν 
λόγω κράτους μέλους.

Παρακολούθησης Σκαφών και ασκούν 
δραστηριότητα στα ύδατα που βρίσκονται 
στην επικράτεια ή στη δικαιοδοσία του εν 
λόγω κράτους μέλους καθώς και τα 
αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία 
τρίτων χωρών για τα οποία υπάρχουν 
προδιαγραφές ή/και συστάσεις που 
εκδίδονται από διεθνή περιφερειακό 
οργανισμό.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αποσκοπεί στη διασφάλιση μεγαλύτερης πληρότητας του κανόνα.

Τροπολογία 267
Rosa D'Amato

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

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 
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 ή σε διατάξεις 
που εκδίδονται από περιφερειακή 
οργάνωση διαχείρισης της αλιείας, και 
ασκούν δραστηριότητα στα ύδατα που 
βρίσκονται στην επικράτεια ή στη 
δικαιοδοσία του εν λόγω κράτους μέλους.
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Or. it

Τροπολογία 268
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

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 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που φέρουν 
σημαία άλλων κρατών μελών και τα 
αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών τα οποία 
ασκούν δραστηριότητα στα ύδατα που 
βρίσκονται στην επικράτεια ή στη 
δικαιοδοσία του εν λόγω κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 269
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος σημαίας ορίζει 
τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για 
το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας και 
λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι το Κέντρο 
Παρακολούθησης Αλιείας που εδρεύει σε 
αυτό έχει επανδρωθεί με το κατάλληλο 
προσωπικό και είναι εξοπλισμένο με 
υλισμικό και λογισμικό υπολογιστών που 
διευκολύνουν την αυτόματη επεξεργασία 
και την ηλεκτρονική διαβίβαση 
δεδομένων. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
την εφαρμογή διαδικασιών αντιγράφων 
ασφαλείας και ανάκτησης των δεδομένων 
σε περίπτωση βλάβης του συστήματος. Τα 
κράτη μέλη είναι δυνατόν να διευθύνουν 
κοινό Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας.

2. Κάθε κράτος μέλος σημαίας ορίζει 
τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για 
το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας και 
λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι το Κέντρο 
Παρακολούθησης Αλιείας που εδρεύει σε 
αυτό έχει επανδρωθεί με το κατάλληλο 
προσωπικό και είναι εξοπλισμένο με 
υλισμικό και λογισμικό υπολογιστών που 
διευκολύνουν την αυτόματη επεξεργασία, 
την ανάλυση, τον έλεγχο, την 
παρακολούθηση και την ηλεκτρονική 
διαβίβαση δεδομένων. Τα κράτη μέλη 
προβλέπουν την εφαρμογή διαδικασιών 
αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης των 
δεδομένων σε περίπτωση βλάβης του 
συστήματος. Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν 
να διευθύνουν κοινό Κέντρο 
Παρακολούθησης Αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 270
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 α – 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, εξασφαλίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο παρακολούθηση 
και πρόσβαση 7 ημέρες την εβδομάδα και 
24 ώρες το 24ωρο.

Or. en
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Τροπολογία 271
João Ferreira

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

Or. pt

Τροπολογία 272
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη σημαίας 
χρησιμοποιούν δεδομένα που συλλέγονται 
από κέντρα παρακολούθησης της αλιείας 
για την αξιολόγηση της εφαρμογής άλλης 
ενωσιακής νομοθεσίας, ιδίως της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απαιτούνται δεδομένα από την παρακολούθηση των αλιευτικών σκαφών για την ανάλυση των 
επιπτώσεων της αλιείας στο ευρύτερο περιβάλλον, προκειμένου να υποστηριχτεί η εφαρμογή της 
οδηγίας για τα πτηνά, της οδηγίας για τους οικοτόπους, της οδηγίας πλαισίου για τη θαλάσσια 
στρατηγική και της οδηγίας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Τροπολογία 273
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κέντρα παρακολούθησης 
αλιείας υποστηρίζουν την 
παρακολούθηση των σκαφών σε 
πραγματικό χρόνο, ώστε να καταστεί 
δυνατή η άμεση επιβολή μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν τα κέντρα παρακολούθησης αλιείας εντοπίζουν παραβίαση από ένα σκάφος, θα πρέπει να 
λαμβάνονται άμεσα μέτρα

Τροπολογία 274
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 119α για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με 
την παρακολούθηση των αλιευτικών 

διαγράφεται
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δραστηριοτήτων και της αλιευτικής 
προσπάθειας από τα κέντρα 
παρακολούθησης αλιείας, ιδίως όσον 
αφορά:
α) την παρακολούθηση της εισόδου 
σε και της εξόδου από συγκεκριμένες 
περιοχές·
β) την παρακολούθηση και 
καταγραφή της αλιευτικής 
δραστηριότητας·
γ) τις διατάξεις που ισχύουν σε 
περίπτωση τεχνικής βλάβης ή αδυναμίας 
επικοινωνίας ή μη λειτουργίας της 
συσκευής παρακολούθησης σκάφους·
δ) τα μέτρα που λαμβάνονται σε 
περίπτωση μη λήψης δεδομένων σχετικά 
με τη θέση και την κυκλοφορία 
αλιευτικών σκαφών·

Or. it

Τροπολογία 275
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 119α για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με 
την παρακολούθηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και της αλιευτικής 
προσπάθειας από τα κέντρα 
παρακολούθησης αλιείας, ιδίως όσον 
αφορά:

διαγράφεται

α) την παρακολούθηση της εισόδου 
σε και της εξόδου από συγκεκριμένες 
περιοχές·
β) την παρακολούθηση και 
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καταγραφή της αλιευτικής 
δραστηριότητας·
γ) τις διατάξεις που ισχύουν σε 
περίπτωση τεχνικής βλάβης ή αδυναμίας 
επικοινωνίας ή μη λειτουργίας της 
συσκευής παρακολούθησης σκάφους·
δ) τα μέτρα που λαμβάνονται σε 
περίπτωση μη λήψης δεδομένων σχετικά 
με τη θέση και την κυκλοφορία 
αλιευτικών σκαφών.»

Or. pt

Τροπολογία 276
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι κανόνες εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία 277
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

Εκτός από τη διάταξη της οδηγίας 
2002/59/ΕΚ, τα αλιευτικά σκάφη 
συνολικού μήκους άνω των 12 μέτρων 
πρέπει να είναι εξοπλισμένα με σύστημα 
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αναγνώρισης το οποίο λειτουργεί συνεχώς 
και το οποίο πληροί τις προδιαγραφές 
απόδοσης που έχει ορίσει ο Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός.

αυτόματης αναγνώρισης το οποίο 
λειτουργεί συνεχώς και το οποίο πληροί τις 
προδιαγραφές απόδοσης που έχει ορίσει ο 
Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρέχουσες διατάξεις σχετικά με το AIS για σκάφη μήκους άνω των 15 μέτρων εφαρμόζονται 
από τις 31 Μαΐου 2014. Η αναθεώρηση του κανονισμού ελέγχου θα τεθεί σε εφαρμογή μετά το 
2021, επομένως υπάρχει αρκετός χρόνος για την αναβάθμιση του επόμενου τμήματος στόλου.

Τροπολογία 278
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Το άρθρο 12 απαλείφεται.

Or. pt

Τροπολογία 279
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«
Άρθρο 12
Διαβίβαση δεδομένων για επιχειρήσεις 
επιτήρησης



AM\1205706EL.docx 131/183 PE650.701v02-00

EL

Τα δεδομένα τα οποία προέρχονται από 
το Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών, 
από το Σύστημα Αυτόματης 
Αναγνώρισης και από το Σύστημα 
Εντοπισμού Σκαφών, τα οποία 
συλλέγονται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, διατίθενται στην Επιτροπή, 
στους οργανισμούς της Ένωσης και στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι 
οποίες συμμετέχουν σε επιχειρήσεις 
επιτήρησης για τους σκοπούς της 
ασφάλειας και της προστασίας στη 
θάλασσα, των συνοριακών ελέγχων, της 
προστασίας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και εν γένει της επιβολής 
του νόμου.
»

Or. pt

Τροπολογία 280
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
Άρθρο 13a
Ηλεκτρονική παρακολούθηση εξ 
αποστάσεως
1. Όλα τα ενωσιακά αλιευτικά 
σκάφη μήκους άνω των 12 μέτρων είναι 
εξοπλισμένα με ηλεκτρονική 
παρακολούθηση εξ αποστάσεως, 
αποτελούμενη από κλειστό κύκλωμα 
τηλεόρασης (CCTV) συνεχούς 
καταγραφής, αισθητήρες διχτυών και 
συστήματα που περιλαμβάνουν 
αποθήκευση δεδομένων.
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2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται:
α) από τις ... [2 έτη μετά την έγκριση 
του παρόντος κανονισμού] σε ενωσιακά 
αλιευτικά σκάφη που προσδιορίζονται 
βάσει ειδικών προγραμμάτων ελέγχου και 
επιθεώρησης, τα οποία εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 95, ως υψηλού ή 
πολύ υψηλού κινδύνου μη συμμόρφωσης 
σε σχέση με τους στόχους της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής·
β) από τις ... [3 έτη μετά την έγκριση 
του παρόντος κανονισμού] σε κοινοτικά 
αλιευτικά σκάφη που προσδιορίζονται 
βάσει ειδικών προγραμμάτων ελέγχου και 
επιθεώρησης, τα οποία εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 95, ως μέτριου έως 
χαμηλού κινδύνου μη συμμόρφωσης σε 
σχέση με τους στόχους της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής·
γ) από τις ... [4 έτη μετά την έγκριση 
του παρόντος κανονισμού] σε όλα τα 
υπόλοιπα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη 
μήκους άνω των 12 μέτρων.
3. Εκτός από την παράγραφο 2, η 
απαίτηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ισχύει επίσης για ένα 
ελάχιστο ποσοστό αλιευτικών σκαφών 
μήκους μικρότερου των 12 μέτρων. Το 
ποσοστό αυτό καθορίζεται σύμφωνα με 
τον αριθμό των σκαφών που 
προσδιορίζονται βάσει ειδικών 
προγραμμάτων ελέγχου και επιθεώρησης, 
τα οποία εγκρίθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 95, ως υψηλού ή πολύ υψηλού 
κινδύνου μη συμμόρφωσης σε σχέση με 
τους στόχους της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 281
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα 
ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας για τον 
σκοπό της καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα ημερολόγιο 
αλιείας για τον σκοπό της καταγραφής των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων. Για τα 
αλιευτικά σκάφη μήκους τουλάχιστον 12 
μέτρων συνολικά, αυτό το ημερολόγιο 
αλιείας θα είναι ηλεκτρονικό από... [την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού]. Για αλιευτικά σκάφη 
μήκους κάτω των 12 μέτρων συνολικά, 
αυτό το ημερολόγιο αλιείας θα είναι 
ηλεκτρονικό από... [4 έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Or. fr

Τροπολογία 282
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο αλιείας για τον σκοπό της 
καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο αλιείας για τον σκοπό της 
καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

Εξαιρούνται από την απαίτηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 οι 
πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών της 
Ένωσης που ανήκουν στον αλιευτικό 
στόλο μικρής κλίμακας και των οποίων οι 
αλιευτικές εξορμήσεις διαρκούν λιγότερο 
από 24 ώρες καθώς και τα φυσικά 
πρόσωπα που αλιεύουν χωρίς σκάφος.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις αλιευτικού στόλου μικρής κλίμακας και στην περίπτωση αλιείας 
χωρίς σκάφος, η υποχρέωση τήρησης ενός ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας για τον σκοπό της 
καταγραφής των αλιευτικών δραστηριοτήτων θα μπορούσε να συνεπάγεται δυσανάλογη 
επιβάρυνση ως προς την αλιευτική ικανότητά τους. Ιδίως, για τα σκάφη που αλιεύουν σε 
αλιευτικές εξορμήσεις με διάρκεια μικρότερη από 24 ώρες, είναι υπερβολική η απαίτηση να 
τηρούν ημερολόγιο αλιείας. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν τη δραστηριότητά τους 
μέσα από σχέδιο δειγματοληψίας.

Τροπολογία 283
François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο αλιείας για τον σκοπό της 
καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο αλιείας για τον σκοπό της 
καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, όπου αναφέρονται 
ρητώς όλες οι ποσότητες για κάθε είδος 
που έχει αλιευθεί και διατηρείται επί του 
σκάφους οι οποίες υπερβαίνουν τα 50 kg 
ισοδύναμου ζώντος βάρους, εκτός από τα 
είδη που αναφέρονται στο άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Or. fr

Τροπολογία 284
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
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αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο αλιείας για τον σκοπό της 
καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο αλιείας για τον σκοπό της 
καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

Για τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους μικρότερου των 10 μέτρων, το 
ημερολόγιο αλιείας συντάσσεται σε 
απλοποιημένη μορφή ή, σε επικουρική 
βάση, σε έντυπη μορφή.

Or. it

Τροπολογία 285
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο αλιείας για τον σκοπό της 
καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους συνολικού μήκους 
άνω των 10 μέτρων τηρεί ένα 
ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας για τον 
σκοπό της καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων. Οι επιβαρύνσεις για την 
αγορά και τη διαχείριση δεν πρέπει να 
συνεπάγονται νέο ή υψηλότερο κόστος 
για τις αλιευτικές επιχειρήσεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εκπλήρωση θεωρείται υπερβολικά επαχθής για μικρά σκάφη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
της εταιρείας και τις μικρές ποσότητες που αλιεύθηκαν. Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της 
περιορισμένης οικονομικής διάστασης των αλιευτικών επιχειρήσεων μικρής κλίμακας, η 
χρηματοδοτική στήριξη του ΕΤΘΑ θεωρείται απαραίτητη τόσο για την αγορά της ηλεκτρονικής 
συσκευής όσο και για τη διαχείριση και τη χρήση της.

Τροπολογία 286
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο αλιείας για τον σκοπό της 
καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο αλιείας για τον σκοπό της 
καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, όπου αναφέρονται 
συγκεκριμένα όλες οι ποσότητες ανά 
είδος που αλιεύθηκαν και διατηρούνται 
επί του σκάφους, οι οποίες είναι 
μεγαλύτερες από 50 χιλιόγραμμα 
ισοδυνάμου ζώντος βάρους.

Or. es

Τροπολογία 287
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο αλιείας για τον σκοπό της 
καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο αλιείας για τον σκοπό της 
καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, αναφέροντας 
συγκεκριμένα όλες τις ποσότητες κάθε 
είδους που αλιεύθηκαν και διατηρήθηκαν 
επί του σκάφους άνω των 50 kg 
ισοδύναμου βάρους ζωντανών 
αλιευμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ισχύων κανονισμός ελέγχου προβλέπει παρέκκλιση για είδη που διατηρούνται επί του 
σκάφους και δεν υπερβαίνουν τα 50 kg ισοδύναμου βάρους ζωντανών αλιευμάτων. Αυτή η 
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εξαίρεση θα πρέπει να διατηρηθεί λόγω του αυξανόμενου φόρτου εργασίας που προκαλείται 
από την υποχρέωση εκφόρτωσης.

Τροπολογία 288
Ivo Hristov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα 
ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας για τον 
σκοπό της καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα ημερολόγιο 
αλιείας για τον σκοπό της καταγραφής των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων. Για σκάφη 
συνολικού μήκους άνω των 12 μέτρων, το 
ημερολόγιο αλιείας πρέπει να είναι σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Or. bg

Τροπολογία 289
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο αλιείας για τον σκοπό της 
καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους συνολικού μήκους 
τουλάχιστον 12 μέτρων τηρεί ένα 
ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας για τον 
σκοπό της καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

Or. pt
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Τροπολογία 290
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους τηρεί ένα ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο αλιείας για τον σκοπό της 
καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

1. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους συνολικού μήκους 
άνω των 10 μέτρων τηρεί ένα 
ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας για τον 
σκοπό της καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τυπολογία του σκάφους και οι μικρές ποσότητες που αλιεύονται καθημερινά από αλιευτικά 
σκάφη που ανήκουν στο τμήμα της μικρής αλιείας καθιστούν την προτεινόμενη εκπλήρωση 
εξαιρετικά δύσκολη για αυτά τα σκάφη.

Τροπολογία 291
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, ο πλοίαρχος ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους συνολικού μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων, το οποίο 
λειτουργεί αποκλειστικά εντός της 
θαλάσσιας επικράτειας του κράτους 
μέλους σημαίας και δεν παραμένουν ποτέ 
περισσότερο από 24 ώρες στη θάλασσα 
από τη στιγμή της αναχώρησης έως την 
επιστροφή στο λιμάνι, μπορεί να διατηρεί 
ένα έντυπο ημερολόγιο αλιείας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα συμπλήρωσης και υποβολής των έντυπων ημερολογίων 
τουλάχιστον για τα αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων που 
λειτουργούν αποκλειστικά εντός της θαλάσσιας επικράτειας του κράτους μέλους σημαίας και 
δεν παραμένουν ποτέ πάνω από 24 ώρες στη θάλασσα. Η καθιέρωση ηλεκτρονικού 
ημερολογίου αλιείας στην περίπτωση αυτή αντιπροσωπεύει δυσανάλογη οικονομική και 
διοικητική επιβάρυνση για τους αλιείς και τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 292
Rosanna Conte

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο πλοίαρχος κάθε ενωσιακού 
αλιευτικού σκάφους συνολικού μήκους 
ίσου ή κάτω των 10 μέτρων μπορεί να 
επιλέξει να τηρεί ένα ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο αλιείας για τον σκοπό της 
καταγραφής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, χωρίς νέα ή υψηλότερα 
έξοδα που βαρύνουν τις αλιευτικές 
επιχειρήσεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προωθηθούν εθελοντικά συστήματα ελέγχου στα μικρότερα σκάφη μέσω 
χρηματοδοτικής στήριξης.

Τροπολογία 293
Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Σε περίπτωση εφαρμογής της 
παραγράφου 1α, από τον κάτοχο της 
άδειας αλιείας και τον πλοίαρχο 
διαγράφονται 5 μόρια από την άδεια 
αλιείας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προωθηθούν εθελοντικά συστήματα ελέγχου στα μικρότερα σκάφη μέσω 
ανταμοιβής στην άδεια αλιείας.

Τροπολογία 294
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ημερολόγιο αλιείας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Το ημερολόγιο αλιείας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει την 
ίδια μορφή σε όλη την Ένωση και 
περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. it

Τροπολογία 295
France Jamet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ημερομηνία και, κατά 
περίπτωση, τον χρόνο λήψης των 

δ) την ημερομηνία των αλιευμάτων·
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αλιευμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 296
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ημερομηνία και, κατά 
περίπτωση, τον χρόνο λήψης των 
αλιευμάτων·

δ) την ημερομηνία των αλιευμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 297
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η ημερομηνία και, κατά 
περίπτωση, ο χρόνος λήψης των 
αλιευμάτων·

δ) την ημερομηνία λήψης των 
αλιευμάτων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η υπερβολική γραφειοκρατία όσον αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες επί του σκάφους, όπως 
είναι η υπόδειξη του χρόνου λήψης των αλιευμάτων, το βάρος της οποίας θα φέρουν οι 
κυβερνήτες και οι πλοίαρχοι των σκαφών, μπορεί να επηρεάσει την προσοχή τους ως προς την 
ασφάλεια επί του σκάφους, τις αλιευτικές δραστηριότητες κ.λπ. Η διοικητική επιβάρυνση επί 
του σκάφους πρέπει να είναι η ελάχιστη αναγκαία.
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Τροπολογία 298
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η ημερομηνία και, κατά 
περίπτωση, ο χρόνος λήψης των 
αλιευμάτων·

δ) την ημερομηνία λήψης των 
αλιευμάτων·

Or. es

Τροπολογία 299
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η ημερομηνία και, κατά 
περίπτωση, ο χρόνος λήψης των 
αλιευμάτων·

δ) η ημερομηνία λήψης των 
αλιευμάτων·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συμμόρφωση θεωρείται περιττή και επαχθής και αντίκειται στους στόχους απλούστευσης του 
ίδιου του κανονισμού.

Τροπολογία 300
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η ημερομηνία και, κατά 
περίπτωση, ο χρόνος λήψης των 
αλιευμάτων·

δ) η ημερομηνία λήψης των 
αλιευμάτων·

Or. it

Τροπολογία 301
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τον τύπο εργαλείου, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις διαστάσεις·

στ) τον τύπο εργαλείου, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις κατά προσέγγιση 
διαστάσεις·

Or. pt

Τροπολογία 302
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το είδος του εξοπλισμού, τεχνικές 
προδιαγραφές και διαστάσεις·

στ) το είδος του εξοπλισμού και 
διαστάσεις·

Or. it

Τροπολογία 303
Rosa D'Amato
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το είδος του εξοπλισμού, τεχνικές 
προδιαγραφές και διαστάσεις·

στ) το είδος του εξοπλισμού και 
διαστάσεις·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συμμόρφωση θεωρείται περιττή και επαχθής και αντίκειται στους στόχους απλούστευσης του 
ίδιου του κανονισμού.

Τροπολογία 304
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το είδος του εξοπλισμού, τεχνικές 
προδιαγραφές και διαστάσεις·

στ) το είδος του εξοπλισμού και 
διαστάσεις·

Or. it

Τροπολογία 305
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών 
αλιευμάτων ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό 

ζ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών 
αλιευμάτων ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό 
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των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτήτων ή των ατόμων κάτω του 
ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, 
σε χωριστή εγγραφή· για ενωσιακά 
αλιευτικά σκάφη μήκους 12 μέτρων, 
αυτές οι πληροφορίες θα παρέχονται ανά 
ανάσυρση ή αλιευτική δραστηριότητα·

των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτήτων ή των ατόμων κάτω του 
ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, 
σε χωριστή εγγραφή·

Or. it

Τροπολογία 306
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών 
αλιευμάτων ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό 
των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτήτων ή των ατόμων κάτω του 
ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, 
σε χωριστή εγγραφή· για ενωσιακά 
αλιευτικά σκάφη μήκους 12 μέτρων, 
αυτές οι πληροφορίες θα παρέχονται ανά 
ανάσυρση ή αλιευτική δραστηριότητα·

ζ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών 
αλιευμάτων ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό 
των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτήτων ή των ατόμων κάτω του 
ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, 
σε χωριστή εγγραφή· οι πληροφορίες 
αυτές παρέχονται στο τέλος κάθε ημέρας 
αλιείας·

Or. pt

Τροπολογία 307
Anja Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών 

ζ) τον αριθμό των ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων ή 
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αλιευμάτων ή, κατά περίπτωση, τον 
αριθμό των ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων ή 
των ατόμων κάτω του ελάχιστου μεγέθους 
αναφοράς διατήρησης, σε χωριστή 
εγγραφή· για ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
μήκους 12 μέτρων, αυτές οι πληροφορίες 
θα παρέχονται ανά ανάσυρση ή αλιευτική 
δραστηριότητα·

των ατόμων κάτω του ελάχιστου μεγέθους 
αναφοράς διατήρησης, σε χωριστή 
εγγραφή· για ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
μήκους 12 μέτρων, αυτές οι πληροφορίες 
θα παρέχονται ανά ανάσυρση ή αλιευτική 
δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 308
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών 
αλιευμάτων ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό 
των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτήτων ή των ατόμων κάτω του 
ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, 
σε χωριστή εγγραφή· για ενωσιακά 
αλιευτικά σκάφη μήκους 12 μέτρων, αυτές 
οι πληροφορίες θα παρέχονται ανά 
ανάσυρση ή αλιευτική δραστηριότητα·

ζ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών 
αλιευμάτων ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό 
των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτήτων ή των ατόμων κάτω του 
ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, 
σε χωριστή εγγραφή· για ενωσιακά 
αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω, οι πληροφορίες σχετικά 
με τα αλιεύματα θα παρέχονται στο τέλος 
της ημέρας αλιείας·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η υπερβολική γραφειοκρατία όσον αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες επί του σκάφους, όπως 
είναι η υπόδειξη του χρόνου λήψης των αλιευμάτων, θα βαρύνει τους κυβερνήτες των σκαφών. 
Εξάλλου, ενδέχεται να καταστεί αδύνατο κάτι τέτοιο, όταν η αλιεία είναι εντατική και 
πραγματοποιούνται περισσότερες λήψεις αλιευμάτων σε συνεχή βάση, όπως συμβαίνει στην 
αλιεία πελαγικών ειδών ή πάλι όταν υπάρχει μια διαδοχή στην αλιεία, όπως στην αλιεία 
θυννοειδών, όπου ενδέχεται να μην ψαρεύεις για καιρό και αυτό να αλλάξει εκεί που δεν το 
περιμένεις καθόλου.
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Τροπολογία 309
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών 
αλιευμάτων ή, κατά περίπτωση, τον 
αριθμό των ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων ή 
των ατόμων κάτω του ελάχιστου μεγέθους 
αναφοράς διατήρησης, σε χωριστή 
εγγραφή· για ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
μήκους 12 μέτρων, αυτές οι πληροφορίες 
θα παρέχονται ανά ανάσυρση ή αλιευτική 
δραστηριότητα·

ζ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών 
αλιευμάτων και, κατά περίπτωση, τον 
αριθμό των ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων ή 
των ατόμων κάτω του ελάχιστου μεγέθους 
αναφοράς διατήρησης, σε χωριστή 
εγγραφή· για ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
μήκους 12 μέτρων, αυτές οι πληροφορίες 
θα παρέχονται ανά ανάσυρση ή αλιευτική 
δραστηριότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το βάρος ζωντανών αλιευμάτων καταγράφεται πάντα και συμπεριλαμβάνεται επίσης, κατά 
περίπτωση, ο αριθμός των ατόμων

Τροπολογία 310
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών 
αλιευμάτων ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό 
των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτήτων ή των ατόμων κάτω του 
ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, 
σε χωριστή εγγραφή· για ενωσιακά 
αλιευτικά σκάφη μήκους 12 μέτρων, αυτές 

ζ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών 
αλιευμάτων ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό 
των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτήτων ή των ατόμων κάτω του 
ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, 
σε χωριστή εγγραφή· για ενωσιακά 
αλιευτικά σκάφη που δεν ανήκουν στον 
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οι πληροφορίες θα παρέχονται ανά 
ανάσυρση ή αλιευτική δραστηριότητα·

αλιευτικό στόλο μικρής κλίμακας, αυτές 
οι πληροφορίες θα παρέχονται ανά 
ανάσυρση ή αλιευτική δραστηριότητα·

Or. es

Τροπολογία 311
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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·

Or. en

Τροπολογία 312
Izaskun Bilbao Barandica

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 για 
όλα τα είδη που δεν υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης·

Or. es

Τροπολογία 313
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) δεδομένα σχετικά με τις 
επιπτώσεις της αλιείας στο ευρύτερο 
οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένων των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων 
ειδών, ιδίως με αναφορά στα είδη που 
αλιεύθηκαν, τον αριθμό των εμφανίσεων, 
την ημερομηνία και την ώρα των 
εμφανίσεων, τον τύπο των εργαλείων που 
χρησιμοποιήθηκαν και εάν το δείγμα 
επέζησε, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με άλλες νομοθετικές 
πράξεις της Ένωσης, ιδίως τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1004, την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την 
οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ειδών που δεν αποτελούν στόχο αποτελεί ήδη 
απαίτηση στο πλαίσιο συλλογής δεδομένων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004. Η 
εφαρμογή πολλών άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης εξαρτάται από το ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο. Η αναφορά θα πρέπει συνεπώς να πραγματοποιείται σε όλα τα αλιευτικά σκάφη, 
ανεξάρτητα από το πού αλιεύουν και τι εργαλεία χρησιμοποιούν, ως βασική και ελάχιστη 
ευθύνη για όλα τα αλιευτικά σκάφη.

Τροπολογία 314
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) δεδομένα κατά παρεμπίπτον 
αλίευμα ευαίσθητου είδους, όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1241, 
ιδίως με αναφορά στο είδος, τον αριθμό 
εμφανίσεων, τον χρόνο και την 
ημερομηνία εμφανίσεων, το είδος 
εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, το 
φύλο, το βάρος και την κατάσταση υγείας 
του ζώου.

Or. en

Τροπολογία 315
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η ημερομηνία και ο χρόνος 
απώλειας·

β) η ημερομηνία απώλειας·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συμμόρφωση θεωρείται περιττή και επαχθής και αντίκειται στους στόχους απλούστευσης του 
ίδιου του κανονισμού.

Τροπολογία 316
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η ημερομηνία και ο χρόνος 
απώλειας·

β) η ημερομηνία απώλειας·

Or. it

Τροπολογία 317
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ημερομηνία και την ώρα 
απώλειας των εργαλείων·

β) την ημερομηνία απώλειας των 
εργαλείων·

Or. es

Τροπολογία 318
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ημερομηνία και την ώρα 
απώλειας των εργαλείων·

β) την ημερομηνία απώλειας των 
εργαλείων·

Or. es

Τροπολογία 319
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ημερομηνία και την ώρα 
απώλειας των εργαλείων·

β) την ημερομηνία απώλειας των 
εργαλείων·

Or. fr

Τροπολογία 320
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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. Σε περίπτωση αλίευσης 
ευαίσθητων ειδών, το ημερολόγιο 
περιέχει επίσης:
α) το είδος που αλιεύθηκε·
β) τον αριθμό των 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 
τραυματίστηκαν και απελευθερώθηκαν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ευαίσθητα είδη καταγράφονται σε 
ημερολόγια όταν τα σκάφη δραστηριοποιούνται, ιδίως σε κάποιες περιοχές, όπως αυτές 
ορίζονται στον κανονισμό (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.
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Τροπολογία 321
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 
σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό 10% ανά 
είδος. Για τα είδη που διατηρούνται επί του 
σκάφους και δεν υπερβαίνουν τα 50 kg 
ισοδύναμου ζώντος βάρους, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής είναι 20% 
ανά είδος.

Το επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής όσον 
αφορά τις εκτιμήσεις που καταγράφονται 
στη ημερολόγιο αλιείας σχετικά με τις 
ποσότητες σε χιλιόγραμμα των ιχθύων που 
διατηρούνται επί του σκάφους πρέπει να 
είναι ποσοστό 20 % ανά είδος και 25% για 
τον τόνο.  Για μικτούς τύπους αλιείας, 
μικρά, πελαγικά αλιεύματα γρι-γρι ή τα 
είδη που διατηρούνται επί του σκάφους και 
δεν υπερβαίνουν τα 100 kg ισοδύναμου 
ζώντος βάρους, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής είναι 20 % ανά είδος. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να προσαρμόσουν τα 
περιθώρια ανοχής ανάλογα με 
συγκεκριμένες περιστάσεις για την τοπική 
αλιεία ή να διασφαλίσουν την 
αναλογικότητα με τα μεγέθη των 
αλιευμάτων.

Or. pt

Τροπολογία 322
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
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καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 
σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό 10 % 
ανά είδος. Για τα είδη που διατηρούνται 
επί του σκάφους και δεν υπερβαίνουν τα 
50 kg ισοδύναμου ζώντος βάρους, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής είναι 20 
% ανά είδος.

καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 
σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό:

α) 30 % ανά είδος που διατηρείται επί 
του σκάφους και δεν υπερβαίνει τα 50 kg 
ισοδύναμου ζώντος βάρους·
β) 20 % ανά είδος που διατηρείται επί 
του σκάφους μεταξύ των 50 και των 500 
kg ισοδύναμου ζώντος βάρους·
γ) 10 % ανά είδος που διατηρείται 
επί του σκάφους και υπερβαίνει τα 500 kg 
ισοδύναμου ζώντος βάρους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι δυσκολίες υπολογισμού επί του σκάφους (η απουσία μεθόδων ακριβούς ζυγίσματος, η 
ταχύτητα με την οποία πραγματοποιείται η ταξινόμηση των αλιευμάτων, κ.λπ...) καθιστούν 
ανέφικτο να προβαίνουν οι αλιείς σε έναν υπολογισμό τόσο κατά προσέγγιση, όπως το 
προτεινόμενο 10 %. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να καθοριστεί ένα κλιμακωτό περιθώριο 
ανοχής, προβλέποντας μεγαλύτερο περιθώριο σε μικρότερες ποσότητες, όπου οι πιθανότητες 
σφάλματος είναι μεγαλύτερες.

Τροπολογία 323
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
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σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 
σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό 10 % 
ανά είδος. Για τα είδη που διατηρούνται 
επί του σκάφους και δεν υπερβαίνουν τα 
50 kg ισοδύναμου ζώντος βάρους, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής είναι 
20 % ανά είδος.

σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 
σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό 10 % 
ανά είδος.

Or. en

Τροπολογία 324
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 
σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό 10 % 
ανά είδος. Για τα είδη που διατηρούνται 
επί του σκάφους και δεν υπερβαίνουν τα 
50 kg ισοδύναμου ζώντος βάρους, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής είναι 20 % 
ανά είδος.

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 
σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό 10 % 
ανά είδος. Για τους μεικτούς τύπους 
αλιείας, τα μικρά πελαγικά είδη που 
αλιεύονται με γρι γρι ή τα είδη που 
διατηρούνται επί του σκάφους και δεν 
υπερβαίνουν τα 50 kg ισοδύναμου ζώντος 
βάρους, το επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής 
είναι 20 % ανά είδος. Για τα θυννοειδή 
είναι 25 %.

Or. es

Τροπολογία 325
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11



PE650.701v02-00 156/183 AM\1205706EL.docx

EL

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 
σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό 10 % 
ανά είδος. Για τα είδη που διατηρούνται 
επί του σκάφους και δεν υπερβαίνουν τα 
50 kg ισοδύναμου ζώντος βάρους, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής είναι 20 % 
ανά είδος.

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 
σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό 10 % 
ανά είδος. Για τη μεικτή αλιεία, τα μικρά 
πελαγικά γρι-γρι με συρόμενα δίχτυα ή τα 
είδη που διατηρούνται επί του σκάφους και 
δεν υπερβαίνουν τα 50 kg ισοδύναμου 
ζώντος βάρους, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής είναι 20 % ανά είδος. Για τα είδη 
τόνου, είναι 25 %.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι εμπειρογνώμονες που ερωτήθηκαν συμφωνούν ότι ο καθορισμός του περιθωρίου 
ανοχής στο 10 % σε γενικές γραμμές θα καθιστούσε αδύνατη τη συμμόρφωση για ορισμένους 
τύπους αλιείας και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να εισαχθούν εξαιρέσεις. Αυτό ισχύει για τη μεικτή 
αλιεία στη Μεσόγειο, τα μικρά πελαγικά γρι-γρι με συρόμενα δίχτυα και τον τόνο.

Τροπολογία 326
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 
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σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό 10 % 
ανά είδος. Για τα είδη που διατηρούνται 
επί του σκάφους και δεν υπερβαίνουν τα 
50 kg ισοδύναμου ζώντος βάρους, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής είναι 20 % 
ανά είδος.

σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό 10 % 
ανά είδος. Για τη μεικτή αλιεία, τα μικρά 
πελαγικά γρι-γρι με συρόμενα δίχτυα ή τα 
είδη που διατηρούνται επί του σκάφους και 
δεν υπερβαίνουν τα 100 kg ισοδύναμου 
ζώντος βάρους, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής είναι 20 % ανά είδος. Για τα είδη 
τόνου, είναι 25 %.

Or. en

Τροπολογία 327
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 
σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό 10 % 
ανά είδος. Για τα είδη που διατηρούνται 
επί του σκάφους και δεν υπερβαίνουν τα 
50 kg ισοδύναμου ζώντος βάρους, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής είναι 20 % 
ανά είδος.

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 
σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό 20 % 
ανά είδος. Για τα είδη που διατηρούνται 
επί του σκάφους και δεν υπερβαίνουν τα 
50 kg ισοδύναμου ζώντος βάρους, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής είναι 30 % 
ανά είδος.

Or. fr

Τροπολογία 328
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 
σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό 10 % 
ανά είδος. Για τα είδη που διατηρούνται 
επί του σκάφους και δεν υπερβαίνουν τα 
50 kg ισοδύναμου ζώντος βάρους, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής είναι 20 % 
ανά είδος.

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 
σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό 15 % 
ανά είδος. Για τα είδη που διατηρούνται 
επί του σκάφους και δεν υπερβαίνουν τα 
50 kg ισοδύναμου ζώντος βάρους, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής είναι 30 % 
ανά είδος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα ποσοστά δεν είναι κατάλληλα υπό το πρίσμα της κατάργησης του ορίου των 
50Kg για την απαλλαγή από την υποχρέωση συμπλήρωσης ημερολογίου αλιείας.

Τροπολογία 329
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 
σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό 10 % 
ανά είδος. Για τα είδη που διατηρούνται 
επί του σκάφους και δεν υπερβαίνουν τα 
50 kg ισοδύναμου ζώντος βάρους, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής είναι 20 % 
ανά είδος.

Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες που 
εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα 
των ιχθύων που διατηρούνται επί του 
σκάφους πρέπει να είναι ποσοστό 20 % 
ανά είδος. Για τα είδη που διατηρούνται 
επί του σκάφους και δεν υπερβαίνουν τα 
50 kg ισοδύναμου ζώντος βάρους, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής είναι 40 % 
ανά είδος.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα ποσοστά δεν δικαιολογούνται ούτε είναι κατάλληλα υπό το πρίσμα της 
κατάργησης του ορίου των 50 kg για την απαλλαγή από την υποχρέωση συμπλήρωσης 
ημερολογίου αλιείας.

Τροπολογία 330
François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
για τα αλιεύματα που αναφέρονται στην 
πρώτη και στην τρίτη περίπτωση του 
άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα 
οποία εκφορτώνονται άνευ διαλογής, τα 
όρια ανοχής που ορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύουν για τα αλιεύματα 
που πληρούν αμφότερες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
μικρότερο του 1 % σε βάρος όλων των 
εκφορτωθέντων ειδών· και
β) το συνολικό βάρος τους είναι 
μικρότερο από 100 kg.

Or. fr

Τροπολογία 331
Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
για τα αλιεύματα που αναφέρονται στην 
πρώτη και στην τρίτη περίπτωση του 
άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα 
οποία εκφορτώνονται άνευ διαλογής, τα 
όρια ανοχής που ορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύουν για τα αλιεύματα 
που πληρούν αμφότερες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
για τα μικρά πελαγικά αλιεύματα 
(σκουμπρί, ρέγγα, σαφρίδι, προσφυγάκι, 
βασιλάκης, γαύρος, γουρλομάτης, 
σαρδέλα και σαρδελόρεγγα) και τα 
βιομηχανικά αλιεύματα (καπελάνος, 
αμμόχελος και σύκο της Νορβηγίας, 
μεταξύ άλλων) τα οποία εκφορτώνονται 
άνευ διαλογής, ισχύουν οι ακόλουθες 
εξαιρέσεις: 

α) αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 
1 % σε
βάρος όλων των εκφορτωθέντων ειδών· και

α) οι περιορισμοί ανοχής που ορίζονται 
στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύουν για 
τα αλιεύματα ειδών που πληρούν μία από 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

β) το συνολικό βάρος τους είναι μικρότερο 
από 100
kg.

i) αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο 
του 1 % σε βάρος όλων των 
εκφορτωθέντων ειδών· ή 
ii) το συνολικό βάρος τους είναι μικρότερο 
από 100kg.
β) Για τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει 
σχέδιο δειγματοληψίας με βάση τον 
κίνδυνο, εγκεκριμένο από την Επιτροπή, 
για τη ζύγιση των εκφορτώσεων άνευ 
διαλογής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 
περιορισμοί ανοχής:
i) για τα μικρά πελαγικά και βιομηχανικά 
αλιεύματα, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής σε εκτιμήσεις που καταγράφονται 
στο ημερολόγιο αλιείας των ποσοτήτων 
σε χιλιόγραμμα ιχθύων που διατηρούνται 
επί του σκάφους είναι το 10 % του 
συνολικού όγκου όλων των ειδών που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο για κάθε 
είδος·
ii) για τα είδη που δεν αποτελούν στόχο, 
το επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής σε 
εκτιμήσεις –είτε καταγράφονται στο 
ημερολόγιο αλιείας είτε όχι– των 
ποσοτήτων σε χιλιόγραμμα ιχθύων που 
διατηρούνται επί του σκάφους είναι 
200 kg ή το 1 % του συνολικού όγκου 
όλων των ειδών που καταγράφονται στο 
ημερολόγιο για κάθε είδος· και
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iii) για τη συνολική ποσότητα όλων των 
ειδών, το επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής 
σε εκτιμήσεις που καταγράφονται στο 
ημερολόγιο αλιείας της συνολικής 
ποσότητας σε χιλιόγραμμα ιχθύων που 
διατηρούνται επί του σκάφους είναι το 
10 % του συνολικού όγκου όλων των 
ειδών που καταγράφονται στο 
ημερολόγιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι νόμιμο να υπάρχουν κανόνες, με τους οποίους οι αλιείς –ακόμη και έχοντας τις 
καλύτερες προθέσεις– δεν μπορούν στην πραγματικότητα να συμμορφωθούν. Προτείνεται ένα 
εναλλακτικό πλαίσιο, το οποίο δεν επηρεάζει την ακρίβεια της διαχείρισης των αλιευτικών 
δυνατοτήτων και εμπίπτει στην ικανότητα και την ευθύνη των αλιέων για τις εκτιμήσεις τους 
στα ημερολόγια σχετικά με τα αλιεύματα άνευ διαλογής.

Τροπολογία 332
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
για τα αλιεύματα που αναφέρονται στην 
πρώτη και στην τρίτη περίπτωση του 
άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα 
οποία εκφορτώνονται άνευ διαλογής, τα 
όρια ανοχής που ορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύουν για τα αλιεύματα 
που πληρούν αμφότερες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
για τα αλιεύματα μικρών πελαγικών ειδών 
(σκουμπρί, ρέγγα, σαυρίδι, προσφυγάκι, 
βασιλάκη, γαύρο, γουρλομάτη, σαρδέλα 
και παπαλίνα) και τα αλιεύματα για 
βιομηχανικούς σκοπούς τα οποία 
εκφορτώνονται άνευ διαλογής, ισχύουν οι 
ακόλουθες παρεκκλίσεις:

Or. es

Τροπολογία 333
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
για τα αλιεύματα που αναφέρονται στην 
πρώτη και στην τρίτη περίπτωση του 
άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα 
οποία εκφορτώνονται άνευ διαλογής, τα 
όρια ανοχής που ορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύουν για τα αλιεύματα 
που πληρούν αμφότερες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
για τα αλιεύματα που αναφέρονται στην 
πρώτη και στην τρίτη περίπτωση του 
άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα 
οποία εκφορτώνονται άνευ διαλογής, τα 
όρια ανοχής που ορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύουν για τα αλιεύματα 
που πληρούν, εναλλακτικά, μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. it

Αιτιολόγηση

Για πολλά σκάφη, και ειδικά για εκείνα που ανήκουν στο τμήμα της μικρής αλιείας, είναι συχνά 
δύσκολο να πληρούνται ταυτόχρονα και οι δύο προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόταση της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 334
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
για τα αλιεύματα που αναφέρονται στην 
πρώτη και στην τρίτη περίπτωση του 
άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα 
οποία εκφορτώνονται άνευ διαλογής, τα 
όρια ανοχής που ορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύουν για τα αλιεύματα 
που πληρούν αμφότερες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
για τα αλιεύματα που αναφέρονται στην 
πρώτη και στην τρίτη περίπτωση του 
άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα 
οποία εκφορτώνονται άνευ διαλογής, τα 
όρια ανοχής που ορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύουν για τα αλιεύματα 
που πληρούν, εναλλακτικά, μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
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Or. it

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να προταθεί μία από τις δύο προϋποθέσεις, δεδομένου ότι πολύ συχνά δεν 
μπορούν να πληρούνται και οι δύο παράλληλα, ιδίως στην περίπτωση της αλιείας μικρής 
κλίμακας.

Τροπολογία 335
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
για τα αλιεύματα που αναφέρονται στην 
πρώτη και στην τρίτη περίπτωση του 
άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα 
οποία εκφορτώνονται άνευ διαλογής, τα 
όρια ανοχής που ορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύουν για τα αλιεύματα 
που πληρούν αμφότερες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
για τα αλιεύματα που αναφέρονται στην 
πρώτη και στην τρίτη περίπτωση του 
άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα 
οποία εκφορτώνονται άνευ διαλογής, τα 
όρια ανοχής που ορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύουν για τα αλιεύματα 
που πληρούν, τουλάχιστον, μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της βιοποικιλότητας στις λεκάνες μας, είναι δύσκολο να ικανοποιήσουμε και τις δύο 
προϋποθέσεις ταυτόχρονα.

Τροπολογία 336
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
για τα αλιεύματα που αναφέρονται στην 
πρώτη και στην τρίτη περίπτωση του 
άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα 
οποία εκφορτώνονται άνευ διαλογής, τα 
όρια ανοχής που ορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύουν για τα αλιεύματα 
που πληρούν αμφότερες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
για τα αλιεύματα που αναφέρονται στην 
πρώτη και στην τρίτη περίπτωση του 
άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα 
οποία εκφορτώνονται άνευ διαλογής, τα 
όρια ανοχής που ορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύουν για τα αλιεύματα 
που πληρούν μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. pt

Τροπολογία 337
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
για τα αλιεύματα που αναφέρονται στην 
πρώτη και στην τρίτη περίπτωση του 
άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα 
οποία εκφορτώνονται άνευ διαλογής, τα 
όρια ανοχής που ορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύουν για τα αλιεύματα 
που πληρούν αμφότερες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
για τα αλιεύματα που αναφέρονται στην 
πρώτη και στην τρίτη περίπτωση του 
άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα 
οποία εκφορτώνονται άνευ διαλογής, τα 
όρια ανοχής που ορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο δεν ισχύουν για τα αλιεύματα 
που πληρούν μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. fr

Τροπολογία 338
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
μικρότερο του 1 % σε βάρος όλων των 
εκφορτωθέντων ειδών· και

α) τα όρια ανοχής που ορίζονται 
στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύουν για 
τα αλιεύματα που πληρούν μία από τις 
δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
θ) αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
μικρότερο του 1% σε βάρος όλων των 
εκφορτωθέντων ειδών·

ή
ii) το συνολικό βάρος τους είναι 
μικρότερο από 100 kg.

Or. es

Τροπολογία 339
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το συνολικό βάρος τους είναι 
μικρότερο από 100 kg.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 340
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για τα είδη που ο αριθμός των 
ατόμων τους πρέπει να καταγράφεται, το 
ποσοστό ανοχής που καθορίστηκε στο 
προηγούμενο σημείο εφαρμόζεται μόνο 
για αριθμούς υψηλότερους από 10 
αλιευόμενα άτομα, ενώ κάτω από αυτόν 
τον αριθμό ακολουθούνται οι ανοχές 
βάρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάτω από 10 άτομα το 10 % της ανοχής είναι μικρότερο από ένα και το ζώο δεν μπορεί να 
χωριστεί.

Τροπολογία 341
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών 
τρίτων χωρών τα οποία 
δραστηριοποιούνται σε ενωσιακά ύδατα 
καταγράφουν τα στοιχεία τα οποία 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο κατά τον 
ίδιο τρόπο με τους πλοιάρχους των 
ενωσιακών αλιευτικών σκαφών.

7. Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών 
τρίτων χωρών τα οποία 
δραστηριοποιούνται σε ενωσιακά ύδατα, 
καθώς και αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε διεθνή ύδατα με 
κοινά αποθέματα αλιείας καταγράφουν τα 
στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο κατά τον ίδιο τρόπο με τους 
πλοιάρχους των ενωσιακών αλιευτικών 
σκαφών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για τη συμπλήρωση του κειμένου που προτείνει η Επιτροπή.
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Τροπολογία 342
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών 
τρίτων χωρών τα οποία 
δραστηριοποιούνται σε ενωσιακά ύδατα 
καταγράφουν τα στοιχεία τα οποία 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο κατά τον 
ίδιο τρόπο με τους πλοιάρχους των 
ενωσιακών αλιευτικών σκαφών.

7. Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών 
τρίτων χωρών τα οποία 
δραστηριοποιούνται σε ενωσιακά ύδατα ή 
σε διεθνή ύδατα με κοινά αποθέματα 
αλιείας καταγράφουν τα στοιχεία τα οποία 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο κατά τον 
ίδιο τρόπο με τους πλοιάρχους των 
ενωσιακών αλιευτικών σκαφών.

Or. it

Τροπολογία 343
Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Για την υποστήριξη των 
επιχειρηματιών στη χρήση και τη 
συμπλήρωση του ημερολογίου αλιείας και 
άλλων νέων συσκευών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρέχουν κατάλληλα 
εκπαιδευτικά μαθήματα που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τεχνολογική εξέλιξη απαιτεί συνεχή ενημέρωση, αν και όχι υποχρεωτική, με κόστος που 
βαρύνει το ΕΤΘΑ.
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Τροπολογία 344
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να:

διαγράφεται

α) θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με την εφαρμογή του περιθωρίου 
ανοχής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 
3·
β) θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τη χρήση συντελεστών 
μετατροπής·
γ) καθορίζει συντελεστές 
μετατροπής.

Or. pt

Τροπολογία 345
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.

Οι κανόνες εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία 346
João Ferreira
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) το άρθρο 15 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Άρθρο 15
Ηλεκτρονική υποβολή του ημερολογίου
1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω υποβάλλουν με 
ηλεκτρονικά μέσα τα δεδομένα που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους σημαίας τους.
α) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα 
και, κατά περίπτωση, έπειτα από κάθε 
ανάσυρση·
β) 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.
3. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών αποστέλλουν επίσης 
ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 κατά τον 
χρόνο της οποιασδήποτε επιθεώρησης 
και κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας 
αρχής του κράτους μέλους σημαίας τους.
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 
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στις παραγράφους 1, 2 και 3.
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.»

Or. pt

Τροπολογία 347
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω υποβάλλουν με 
ηλεκτρονικά μέσα τα δεδομένα που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους σημαίας τους.

1. Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών 
τρίτων χωρών που δεν ανήκουν στον 
αλιευτικό στόλο μικρής κλίμακας τα 
οποία δραστηριοποιούνται σε ενωσιακά 
ύδατα υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα 
τα δεδομένα που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 στην αρμόδια αρχή του 
παράκτιου κράτους μέλους.»

Or. es

Τροπολογία 348
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα 
και, κατά περίπτωση, έπειτα από κάθε 

α) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. 
Κατά περίπτωση, για ταξίδια αρκετών 
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ανάσυρση· και ημερών, η μετάδοση πληροφοριών μπορεί 
να πραγματοποιηθεί κατά την επιστροφή 
στο λιμάνι·

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστούν οι διαδικασίες λιγότερο γραφειοκρατικές για πολυήμερα ταξίδια, 
είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων με την επιστροφή στο λιμάνι.

Τροπολογία 349
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα 
και, κατά περίπτωση, έπειτα από κάθε 
ανάσυρση· και

α) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα 
και, κατά περίπτωση, στο τέλος της 
ημέρας αλιείας· και

Or. es

Τροπολογία 350
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα 
και, κατά περίπτωση, έπειτα από κάθε 
ανάσυρση· και

α) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα 
και, για σκάφη μήκους άνω των 12 
μέτρων, έπειτα από κάθε ανάσυρση· και

Or. en
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Τροπολογία 351
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα 
και, κατά περίπτωση, έπειτα από κάθε 
ανάσυρση· και

α) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα· 
και

Or. it

Τροπολογία 352
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα 
και, κατά περίπτωση, έπειτα από κάθε 
ανάσυρση· και

α) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα· 
και

Or. it

Τροπολογία 353
François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μετά την ολοκλήρωση της 
τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και 
πριν από τον κατάπλου σε λιμένα.

β) μετά την ολοκλήρωση της 
τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και 
μέσα σε 24 ώρες μετά από τον κατάπλου 
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σε λιμένα. Αυτή η προθεσμία 
παρατείνεται σε 48 ώρες ειδικά για την 
περίπτωση της Γαλλικής Γουιάνας, της 
οποίας η αχανής έκταση υποφέρει από 
δομικά ανεπαρκή διαδικτυακή κάλυψη, 
και της οποίας η πολύ εκτεταμένη 
ακτογραμμή προσφέρει πάρα πολλά 
σημεία εκφόρτωσης πενιχρώς 
εξοπλισμένα με ηλεκτρονικές υποδομές.

Or. fr

Τροπολογία 354
Rosanna Conte

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μετά την ολοκλήρωση της 
τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και 
πριν από τον κατάπλου σε λιμένα.

β) μετά την ολοκλήρωση της 
τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας ή 
πριν από τον κατάπλου σε λιμένα. Στην 
περίπτωση μεγάλων ποσοτήτων ψαριών, 
συμπεριλαμβανομένης της αλιείας 
μικρών πελαγικών ειδών, για λόγους 
ασφαλείας επί του σκάφους, η μετάδοση 
πληροφοριών πρέπει να πραγματοποιείται 
μετά τις εργασίες πρόσδεσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για την αλιεία μικρών πελαγικών ειδών, για παράδειγμα, οι ποσότητες που αλιεύονται είναι 
τέτοιες ώστε να καθίσταται δύσκολο και συχνά μη ασφαλές να εκτελούνται εργασίες διαλογής 
κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής στο λιμάνι. Για αυτόν 
τον λόγο, προτείνεται να επιτρέπεται η μετάδοση δεδομένων αλιευμάτων μόνο αφού το σκάφος 
είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι και πριν ξεκινήσει τις εργασίες εκφόρτωσης.

Τροπολογία 355
France Jamet
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μετά την ολοκλήρωση της 
τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και 
πριν από τον κατάπλου σε λιμένα.

β) μετά την ολοκλήρωση της 
τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και 
πριν από τον κατάπλου σε λιμένα ή, στην 
περίπτωση αλιευτικών σκαφών που 
αλιεύουν μικρά πελαγικά είδη, πριν 
αρχίσουν οι διαδικασίες εκφόρτωσης

Or. fr

Τροπολογία 356
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μετά την ολοκλήρωση της 
τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και 
πριν από τον κατάπλου σε λιμένα.

β) μετά την ολοκλήρωση της 
τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και 
πριν από τον κατάπλου σε λιμένα ή, σε 
περίπτωση λέμβων που αλιεύουν μικρά 
πελαγικά είδη, πριν από την έναρξη των 
εργασιών εκφόρτωσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση σκαφών αλιείας μικρών πελαγικών ειδών, οι ποσότητες που αλιεύονται είναι 
τέτοιου μεγέθους που είναι δύσκολο και μερικές φορές ακόμη και ανασφαλές να 
πραγματοποιούνται οι εργασίες διαλογής κατά τη διάρκεια της πλοήγησης. Προτείνεται 
επομένως να επιτρέπεται η μετάδοση μόλις το σκάφος είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι και 
πριν ξεκινήσει τις εργασίες εκφόρτωσης.

Τροπολογία 357
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μετά την ολοκλήρωση της 
τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και 
πριν από τον κατάπλου σε λιμένα.

β) μετά την ολοκλήρωση της 
τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και 
πριν από τον κατάπλου σε λιμένα ή, σε 
περίπτωση λέμβων που αλιεύουν μικρά 
πελαγικά είδη, πριν από την έναρξη των 
εργασιών εκφόρτωσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη ασφάλεια για τους επιχειρηματίες, θεωρείται προτιμότερο να επιτρέπεται στα 
σκάφη αλιείας μικρών πελαγικών ειδών η διαβίβαση πριν από την έναρξη των εργασιών 
εκφόρτωσης.

Τροπολογία 358
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μετά την ολοκλήρωση της 
τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και 
πριν από τον κατάπλου σε λιμένα.

β) το αργότερο μία ώρα μετά την 
ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής 
δραστηριότητας και, εν πάση περιπτώσει, 
πριν από τον κατάπλου σε λιμένα.

Or. en

Τροπολογία 359
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μετά την ολοκλήρωση της 
τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και 
πριν από τον κατάπλου σε λιμένα.

β) μετά την ολοκλήρωση της 
τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και 
μέχρι 12 ώρες μετά από την εκφόρτωση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για τον στόλο μπορεί να είναι δύσκολο να διαβιβάσει πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 
ημερολόγιο αλιείας πριν τον κατάπλου σε λιμένα, κυρίως αν μαίνονται δύσκολες καιρικές 
συνθήκες. Για αυτό είναι σκόπιμο να επιτρέπεται να περάσουν μέχρι και 12 ώρες από τον 
κατάπλου σε λιμένα για τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων.

Τροπολογία 360
François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

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 μέσα σε 24 ώρες 
μετά από τον κατάπλου σε λιμένα. Αυτή η 
προθεσμία παρατείνεται σε 48 ώρες 
ειδικά για την περίπτωση της Γαλλικής 
Γουιάνας, της οποίας η αχανής έκταση 
υποφέρει από δομικά ανεπαρκή 
διαδικτυακή κάλυψη, και της οποίας η 
πολύ εκτεταμένη ακτογραμμή προσφέρει 
πάρα πολλά σημεία εκφόρτωσης 
πενιχρώς εξοπλισμένα με ηλεκτρονικές 
υποδομές.
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Or. fr

Τροπολογία 361
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

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, που ανήκουν στον 
αλιευτικό στόλο μικρής κλίμακας και των 
οποίων οι αλιευτικές εξορμήσεις 
διαρκούν πάνω από 24 ώρες, 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 μέχρι 12 
ώρες μετά από την εκφόρτωση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την αιτιολόγηση της προηγούμενης τροπολογίας.

Τροπολογία 362
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

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 

2. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών μήκους 12 μέτρων 
συνολικά υποβάλλουν με ηλεκτρονικά 
μέσα, μέσω ενός ενιαίου και 
απλουστευμένου εντύπου, τα δεδομένα 
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μέλους σημαίας τους μετά την 
ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής 
δραστηριότητας και πριν από τον 
κατάπλου σε λιμένα.

που αναφέρονται στο άρθρο 14 στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας 
τους μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας 
αλιευτικής δραστηριότητας και πριν από 
την εκφόρτωση των αλιευμάτων.

Or. es

Τροπολογία 363
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

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, χρησιμοποιώντας εναρμονισμένη, 
απλοποιημένη φόρμα, 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 
την εκφόρτωση των αλιευμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφαλείας, τα δεδομένα αλιευμάτων μικρής κλίμακας θα πρέπει να επιτρέπεται να 
διαβιβάζονται στο ασφαλές καταφύγιο που παρέχεται από τις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 364
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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 άνω των 10 
μέτρων και κάτω των 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 την έναρξη 
των εργασιών εκφόρτωσης.

Or. it

Τροπολογία 365
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

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 24 μέτρων 
συνολικά υποβάλλουν με ηλεκτρονικά 
μέσα τα δεδομένα που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους σημαίας τους εντός 12 ωρών μετά 
την ολοκλήρωση της τελευταίας 
αλιευτικής δραστηριότητας και, όπου αυτό 
είναι δυνατό, πριν από τον κατάπλου σε 
λιμένα.

Or. en

Τροπολογία 366
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

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 ίσου ή άνω 
των 10 μέτρων και κάτω των 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.

Or. it

Τροπολογία 367
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

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 κάτω των 12 
μέτρων και πάνω των 10 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.

Or. fr

Τροπολογία 368
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

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 άνω των 10 
μέτρων και κάτω των 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.

Or. it

Τροπολογία 369
Ruža Tomašić

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

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 την 
εκφόρτωση των αλιευμάτων.

Or. hr

Αιτιολόγηση

Για τον παράκτιο αλιευτικό στόλο μικρής κλίμακας, είναι απαραίτητο να επιτρέπεται η 
μετάδοση των δεδομένων αλιευμάτων μετά από την είσοδο στον λιμένα για λόγους ασφαλείας 
και λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών αυτού του στόλου.
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Τροπολογία 370
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

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 τα δεδομένα που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους σημαίας τους το 
συντομότερο δυνατό και το αργότερο 48 
ώρες μετά την εκφόρτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία υποβολής για τους πλοιάρχους ενωσιακών αλιευτικών σκαφών μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων συνολικά θα πρέπει να παραμείνει εντός 48 ωρών μετά την 
εκφόρτωση για τα έντυπα ημερολόγια. Η δυνατότητα καθιέρωσης ηλεκτρονικών ημερολογίων 
για σκάφη μήκους μικρότερου των 12 μέτρων συνολικά θα πρέπει να επαφίεται στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 371
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

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 

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

αλιευτικής δραστηριότητας και το 
αργότερο εντός 24 ωρών από την 
εκφόρτωση του αλιεύματος.

Or. bg


