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Τροπολογία 372
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 
κάτω των 10 μέτρων υποβάλλουν με 
ηλεκτρονικά μέσα ή, σε επικουρική βάση, 
σε έντυπη μορφή τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους σημαίας, σε 
εβδομαδιαία βάση.

Or. it

Τροπολογία 373
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών αποστέλλουν επίσης 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία υποβολής για τους πλοιάρχους ενωσιακών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων θα πρέπει να παραμείνει εντός 48 ωρών μετά την εκφόρτωση για τα 
έντυπα ημερολόγια. Η δυνατότητα καθιέρωσης ηλεκτρονικών ημερολογίων για σκάφη 
συνολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων θα πρέπει να επαφίεται στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 374
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Για σκάφη συνολικού μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων, οι διατάξεις 
του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
από... [4 έτη από ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Or. fr

Αιτιολόγηση

La transmission électronique des journaux de pêche est actuellement uniquement obligatoire 
pour les navires de pêche d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins. L'obligation pour 
les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres de transmettre 
électroniquement leur journal de bord nécessite donc une période d'adaptation. Pour ce faire, 
contrairement aux autres dispositions de ce règlement qui seront applicables 2 ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions de cet article qui concernent les 
navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres bénéficieront de 2 ans 
supplémentaires avant d'être applicables. Elles seront donc applicables 4 ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Τροπολογία 375
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Στο άρθρο 15 η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού 
σκάφους συνολικού μήκους 12 μέτρων και 
άνω διαβιβάζει τα δεδομένα του άρθρου 14 

«2. Ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού 
σκάφους συνολικού μήκους 12 μέτρων και 
άνω διαβιβάζει τα δεδομένα του άρθρου 14 
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όποτε του ζητηθεί από την αρμόδια αρχή 
του κράτους σημαίας και, εν πάση 
περιπτώσει, τα σχετικά δεδομένα του 
ημερολογίου αλιείας διαβιβάζονται μετά 
την ολοκλήρωση της τελευταίας 
αλιευτικής δραστηριότητας και πριν από 
τον κατάπλου σε λιμένα.

όποτε του ζητηθεί από την αρμόδια αρχή 
του κράτους σημαίας και, εν πάση 
περιπτώσει, τα σχετικά δεδομένα του 
ημερολογίου αλιείας διαβιβάζονται μετά 
την ολοκλήρωση της τελευταίας 
αλιευτικής δραστηριότητας και πριν από 
την εκφόρτωση μέρους ή όλων των 
αλιευμάτων του.

Or. pt

Τροπολογία 376
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Στο άρθρο 15, η παράγραφος 3 
διαγράφεται.

Or. pt

Τροπολογία 377
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 15α:

διαγράφεται

«Άρθρο 15α
Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
πράξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις για 
το ημερολόγιο
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
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πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α 
σχετικά με:
α) τις διατάξεις που ισχύουν για την 
περίπτωση τεχνικής βλάβης ή αδυναμίας 
επικοινωνίας ή μη λειτουργίας των 
συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής 
και αναφοράς για δεδομένα ημερολογίων·
β) τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται σε περίπτωση μη λήψης 
δεδομένων ημερολογίου·
γ) την πρόσβαση σε δεδομένα 
ημερολογίου και τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
πρόσβασης σε δεδομένα.
2. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:
α) τους μορφότυπους, το περιεχόμενο 
και την υποβολή του ημερολογίου αλιείας·
β) τη συμπλήρωση και την ψηφιακή 
καταγραφή πληροφοριών στο ημερολόγιο 
αλιείας·
γ) τη λειτουργία του συστήματος 
ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς 
για τα δεδομένα του ημερολογίου·
δ) τις απαιτήσεις για τη διαβίβαση 
δεδομένων ημερολογίου από ένα 
αλιευτικό σκάφος της ΕΕ στην αρμόδια 
αρχή του κράτους σημαίας και τα 
μηνύματα απάντησης από τις αρχές·
ε) τις απαιτήσεις και τους 
μορφότυπους για την ανταλλαγή 
δεδομένων ημερολογίου μεταξύ κρατών 
μελών·
στ) τα καθήκοντα της ενιαίας αρχής 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
5 όσον αφορά το ημερολόγιο αλιείας·
ζ) τη συχνότητα διαβίβασης 
δεδομένων ημερολογίου·
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 
παράγραφος 2.»
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Or. it

Τροπολογία 378
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 15α:

διαγράφεται

«Άρθρο 15α
Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
πράξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις για 
το ημερολόγιο
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α 
σχετικά με:
α) τις διατάξεις που ισχύουν για την 
περίπτωση τεχνικής βλάβης ή αδυναμίας 
επικοινωνίας ή μη λειτουργίας των 
συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής 
και αναφοράς για δεδομένα ημερολογίων·
β) τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται σε περίπτωση μη λήψης 
δεδομένων ημερολογίου·
γ) την πρόσβαση σε δεδομένα 
ημερολογίου και τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
πρόσβασης σε δεδομένα.
2. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:
α) τους μορφότυπους, το περιεχόμενο 
και την υποβολή του ημερολογίου αλιείας·
β) τη συμπλήρωση και την ψηφιακή 
καταγραφή πληροφοριών στο ημερολόγιο 
αλιείας·
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γ) τη λειτουργία του συστήματος 
ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς 
για τα δεδομένα του ημερολογίου·
δ) τις απαιτήσεις για τη διαβίβαση 
δεδομένων ημερολογίου από ένα 
αλιευτικό σκάφος της ΕΕ στην αρμόδια 
αρχή του κράτους σημαίας και τα 
μηνύματα απάντησης από τις αρχές·
ε) τις απαιτήσεις και τους 
μορφότυπους για την ανταλλαγή 
δεδομένων ημερολογίου μεταξύ κρατών 
μελών·
στ) τα καθήκοντα της ενιαίας αρχής 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
5 όσον αφορά το ημερολόγιο αλιείας·
ζ) τη συχνότητα διαβίβασης 
δεδομένων ημερολογίου·
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.»

Or. pt

Τροπολογία 379
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα καθήκοντα της ενιαίας αρχής 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
5 όσον αφορά το ημερολόγιο αλιείας.

Or. it

Τροπολογία 380
Rosa D'Amato
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 α – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τα καθήκοντα της ενιαίας αρχής 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
5 όσον αφορά το ημερολόγιο αλιείας·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 381
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) το άρθρο 16 απαλείφεται· 14) το άρθρο 16 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 16
Αλιευτικά μη υποκείμενα στις απαιτήσεις 
σχετικά με το ημερολόγιο αλιείας
1. Κάθε κράτος μέλος παρακολουθεί 
δειγματοληπτικά τις δραστηριότητες των 
αλιευτικών σκαφών και των φυσικών 
προσώπων που δεν υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις των άρθρων 14 και 15, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση αυτών 
με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής.
2. Για τον σκοπό παρακολούθησης 
κατά την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
σχέδιο δειγματοληψίας το οποίο 
βασίζεται στη μεθοδολογία η οποία έχει 
εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 119 και το 
διαβιβάζουν έως την 31η Ιανουαρίου 
κάθε έτους στην Επιτροπή αναφέροντας 
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τις μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν 
για την κατάρτιση του εν λόγω σχεδίου. 
Τα σχέδια δειγματοληψίας πρέπει να 
παραμένουν, κατά το δυνατόν, σταθερά 
στο χρόνο και τυποποιημένα εντός των 
αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών.
3. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, τα δελτία πώλησης που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 62 
και 63 γίνονται δεκτά ως εναλλακτικό 
μέτρο των σχεδίων δειγματοληψίας.»

Or. es

Τροπολογία 382
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφοι 1, 1 α και 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 383
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφοι 1, 1 α και 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. it
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Αιτιολόγηση

Θεωρείται επαρκής η διατήρηση των υφιστάμενων διατάξεων, δεδομένου ότι τα νέα και τα 
μελλοντικά MAP περιέχουν ήδη συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την προαναγγελία. Θα ήταν 
λάθος να υπαχθούν τα αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων στην 
υποχρέωση προαναγγελίας, δεδομένων των διαστάσεων των σκαφών που συχνά αφαιρούνται, 
με κινητήρια μηχανή χαμηλής ισχύος, χωρίς συστήματα ψύξης για τη συντήρηση των 
αλιευμάτων, και που αναγκάζονται να περιμένουν την επιστροφή στο λιμάνι για την εκφόρτωση, 
λόγω της απαιτούμενης προαναγγελίας 4 ωρών.

Τροπολογία 384
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω κοινοποιούν με 
ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους σημαίας τους τουλάχιστον 
τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη 
ώρα κατάπλου στον λιμένα τα ακόλουθα 
στοιχεία:

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι οποίες μπορεί να θεσπίζουν 
υποχρεώσεις προαναγγελίας για 
ορισμένους τύπους αλιείας, οι πλοίαρχοι 
ενωσιακών αλιευτικών σκαφών συνολικού 
μήκους 12 μέτρων και άνω, τα οποία 
αλιεύουν αποθέματα που υπόκεινται σε 
ειδικά προγράμματα ελέγχου και 
επιθεώρησης και πραγματοποιούν 
αλιευτικά ταξίδια άνω των 12 ωρών, 
κοινοποιούν με ηλεκτρονικά μέσα στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας τους τουλάχιστον τέσσερις ώρες 
πριν από την προβλεπόμενη ώρα κατάπλου 
στον λιμένα τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 385
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω κοινοποιούν με 
ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους σημαίας τους τουλάχιστον 
τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη 
ώρα κατάπλου στον λιμένα τα ακόλουθα 
στοιχεία:

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω, τα οποία 
πραγματοποιούν αλιευτικά ταξίδια άνω 
των 12 ωρών, κοινοποιούν με 
ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους σημαίας τους τουλάχιστον 
τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη 
ώρα κατάπλου στον λιμένα τα ακόλουθα 
στοιχεία, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα ερασιτεχνικά σκάφη περνούν μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα εν πλω σε κάθε 
ταξίδι. Η απαίτηση τα σκάφη να υποβάλλουν κοινοποιήσεις τέσσερις ώρες πριν από τον 
κατάπλου σε λιμένα θα ήταν αδύνατη στις περισσότερες περιπτώσεις, και η εν λόγω 
κοινοποίηση θα πρέπει να επιτρέπεται να πραγματοποιείται αμέσως μετά την εκφόρτωση και τη 
ζύγιση των ιχθύων.

Τροπολογία 386
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω κοινοποιούν με 
ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους σημαίας τους τουλάχιστον 
τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη 
ώρα κατάπλου στον λιμένα τα ακόλουθα 

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω, που αλιεύουν αποθέματα 
που αποτελούν αντικείμενο πολυετών 
σχεδίων, κοινοποιούν με ηλεκτρονικά 
μέσα στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους σημαίας τους τουλάχιστον τέσσερις 
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στοιχεία: ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα 
κατάπλου στον λιμένα τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Or. bg

Τροπολογία 387
Clara Aguilera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω κοινοποιούν με 
ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους σημαίας τους τουλάχιστον 
τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη 
ώρα κατάπλου στον λιμένα τα ακόλουθα 
στοιχεία:

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω, τα οποία 
πραγματοποιούν αλιευτικά ταξίδια 
διάρκειας άνω των 12 ωρών, κοινοποιούν 
με ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους σημαίας τους 
τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την 
προβλεπόμενη ώρα κατάπλου στον λιμένα, 
εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, τα 
ακόλουθα στοιχεία:

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 39 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία 388
François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω κοινοποιούν με 
ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους σημαίας τους τουλάχιστον 
τέσσερις ώρες πριν από την 
προβλεπόμενη ώρα κατάπλου στον λιμένα 
τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω κοινοποιούν με 
ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους σημαίας τους μέσα σε 24 
ώρες μετά την ώρα κατάπλου στον λιμένα, 
προθεσμία η οποία παρατείνεται σε 72 
ώρες ειδικά για την περίπτωση της 
Γαλλικής Γουιάνας, τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Or. fr

Τροπολογία 389
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω κοινοποιούν με 
ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους σημαίας τους τουλάχιστον 
τέσσερις ώρες πριν από την 
προβλεπόμενη ώρα κατάπλου στον λιμένα 
τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω κοινοποιούν με 
ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους σημαίας τους, κατά την 
πρόσδεση, τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. it

Αιτιολόγηση

Το αλιευτικό ταξίδι δύναται να έχει διάρκεια κάτω των 4 ωρών.
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Τροπολογία 390
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω κοινοποιούν με 
ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους σημαίας τους τουλάχιστον 
τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη 
ώρα κατάπλου στον λιμένα τα ακόλουθα 
στοιχεία:

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών που δεν ανήκουν στον 
παράκτιο στόλο μικρής κλίμακας 
κοινοποιούν με ηλεκτρονικά μέσα στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας τους τουλάχιστον τέσσερις ώρες 
πριν από την προβλεπόμενη ώρα κατάπλου 
στον λιμένα τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. es

Τροπολογία 391
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω κοινοποιούν με 
ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους σημαίας τους τουλάχιστον 
τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη 
ώρα κατάπλου στον λιμένα τα ακόλουθα 
στοιχεία:

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω κοινοποιούν με 
ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους σημαίας τους τουλάχιστον 
μία ώρα πριν από την προβλεπόμενη ώρα 
κατάπλου στον λιμένα τα ακόλουθα 
στοιχεία

Or. es
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Τροπολογία 392
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω κοινοποιούν με 
ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους σημαίας τους τουλάχιστον 
τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη 
ώρα κατάπλου στον λιμένα τα ακόλουθα 
στοιχεία:

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω κοινοποιούν με 
ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους σημαίας τους πριν από την 
προβλεπόμενη πρόσδεση στον λιμένα τα 
ακόλουθα στοιχεία:

Or. it

Τροπολογία 393
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που περιέχουν τα πολυετή 
σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω κοινοποιούν με 
ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους σημαίας τους τουλάχιστον 
τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη 
ώρα κατάπλου στον λιμένα τα ακόλουθα 
στοιχεία:

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω, τα οποία αλιεύουν 
αποθέματα που υπόκεινται σε πολυετές 
σχέδιο, κοινοποιούν με ηλεκτρονικά μέσα 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας τους τουλάχιστον τέσσερις ώρες 
πριν από την προβλεπόμενη ώρα κατάπλου 
στον λιμένα τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προαναγγελία του κατάπλου στον λιμένα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική μόνο για αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω τα οποία αλιεύουν αποθέματα που υπόκεινται σε 
πολυετές σχέδιο της ΕΕ. Σε άλλες περιπτώσεις, η υποχρέωση αυτή δεν δικαιολογείται από τους 
επιδιωκόμενους στόχους και συνιστά δυσανάλογη επιβάρυνση για τους αλιείς και τα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 394
Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις ποσότητες κάθε είδους που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένων σε χωριστή 
εγγραφή όσων είναι κάτω του ισχύοντος 
ελάχιστου μεγέθους αναφοράς 
διατήρησης·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος παράθεσης αριθμών και στοιχείων που είναι ήδη διαθέσιμα σε διάφορα 
συστήματα, όπως το E-log.

Τροπολογία 395
Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τις προς εκφόρτωση ή 
μεταφόρτωση ποσότητες κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων σε χωριστή 
εγγραφή όσων είναι κάτω του ισχύοντος 

διαγράφεται



PE650.704v01-00 18/185 AM\1204724EL.docx

EL

ελάχιστου μεγέθους αναφοράς 
διατήρησης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος παράθεσης αριθμών και στοιχείων που είναι ήδη διαθέσιμα σε διάφορα 
συστήματα, όπως το E-log.

Τροπολογία 396
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία 
της εν λόγω προαναγγελίας αντιστοιχούν 
στα αλιεύματα κατά τον χρόνο αυτής, με 
την επιφύλαξη του γεγονότος ότι, σε 
περίπτωση νέων αλιευμάτων μεταξύ της 
προαναγγελίας και του κατάπλου στον 
λιμένα, τα στοιχεία κοινοποιούνται εκ 
νέου μετά το τελευταίο αλίευμα και πριν 
από την εκφόρτωση των αλιευμάτων.

Or. en

Τροπολογία 397
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το παράκτιο κράτος μέλος μπορεί 
να ορίζει βραχύτερη χρονική περίοδο 
προαναγγελίας για τα σκάφη που φέρουν 

1α. Το παράκτιο κράτος μέλος μπορεί 
να ορίζει βραχύτερη χρονική περίοδο 
προαναγγελίας για τα σκάφη που φέρουν 
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τη σημαία του και τα οποία 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός 
των χωρικών του υδάτων, εφόσον αυτό δεν 
υπονομεύει την ικανότητα των κρατών 
μελών να διενεργούν επιθεωρήσεις.

τη σημαία του και τα οποία 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός 
των χωρικών του υδάτων, ή για σκάφη που 
φέρουν τη σημαία του και 
πραγματοποιούν αλιευτικά ταξίδια κάτω 
των 48 ωρών και τα οποία, κατά την 
επιστροφή στον λιμένα, εκτελούν νέες 
δραστηριότητες με τα αλιευτικά εργαλεία 
εντός των χωρικών του υδάτων, εφόσον 
αυτό δεν υπονομεύει την ικανότητα των 
κρατών μελών να διενεργούν 
επιθεωρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 398
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το παράκτιο κράτος μέλος μπορεί 
να ορίζει βραχύτερη χρονική περίοδο 
προαναγγελίας για τα σκάφη που φέρουν 
τη σημαία του και τα οποία 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός 
των χωρικών του υδάτων, εφόσον αυτό δεν 
υπονομεύει την ικανότητα των κρατών 
μελών να διενεργούν επιθεωρήσεις.

1α. Το παράκτιο κράτος μέλος μπορεί 
να επιτρέψει νωρίτερα την είσοδο στον 
λιμένα για τα σκάφη που 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός 
των χωρικών του υδάτων. 

Or. pt

Τροπολογία 399
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το παράκτιο κράτος μέλος μπορεί 
να ορίζει βραχύτερη χρονική περίοδο 
προαναγγελίας για τα σκάφη που φέρουν 
τη σημαία του και τα οποία 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός 
των χωρικών του υδάτων, εφόσον αυτό δεν 
υπονομεύει την ικανότητα των κρατών 
μελών να διενεργούν επιθεωρήσεις.

1α. Το παράκτιο κράτος μέλος μπορεί 
να ορίζει βραχύτερη χρονική περίοδο 
προαναγγελίας για τα σκάφη που φέρουν 
τη σημαία του και τα οποία 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός 
των χωρικών του υδάτων ή ανήκουν στον 
παράκτιο στόλο μικρής κλίμακας, εφόσον 
αυτό δεν υπονομεύει την ικανότητα των 
κρατών μελών να διενεργούν 
επιθεωρήσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με τον περιορισμό της ευελιξίας της περιόδου προαναγγελίας μόνο σε σκάφη που 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός χωρικών υδάτων (12 μίλια) θα αποκλειόταν ένας 
σημαντικός παράκτιος στόλος ο οποίος δραστηριοποιείται σε ύδατα παρακείμενα των χωρικών 
υδάτων και αλιεύει και πραγματοποιεί αλιευτικά ταξίδια σε πολύ μικρή απόσταση από λιμένα. 
Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να διευρυνθεί η ευελιξία σε όλο τον παράκτιο στόλο μικρής 
κλίμακας.

Τροπολογία 400
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 1β:
«1β. Εάν μεταξύ της διαβίβασης των 
πληροφοριών και της άφιξης σε λιμένα 
προκύψουν αλιεύματα, αυτά θα πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο πρόσθετης 
κοινοποίησης μετά τη διατήρησή τους επί 
του σκάφους και πριν από την 
εκφόρτωση.»

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων σε τόπους που βρίσκονται πολύ κοντά σε λιμένα και η 
αμεσότητα μεταξύ της ολοκλήρωσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και της εισόδου 
καθιστούν σκόπιμη τη συμπερίληψη αυτής της διάταξης.

Τροπολογία 401
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:
«5α. Το παράκτιο κράτος μέλος δύναται, 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα που 
μπορεί να ανανεωθεί, να εξαιρέσει 
ορισμένες κατηγορίες αλιευτικών σκαφών 
που φέρουν τη σημαία του από την 
υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ή να προβλέψει άλλη 
περίοδο κοινοποίησης, λαμβάνοντας 
υπόψη, μεταξύ άλλων, τον τύπο των 
αλιευτικών προϊόντων, την απόσταση 
μεταξύ ιχθυοτόπων, τόπων εκφόρτωσης 
και λιμένων όπου είναι νηολογημένα τα εν 
λόγω σκάφη.»

Or. pt

Τροπολογία 402
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 6. Οι κανόνες εφαρμογής του 
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εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α 
σχετικά με:

παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 119 παράγραφος 2.

α) την απαλλαγή ορισμένων 
κατηγοριών αλιευτικών σκαφών από την 
υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 
1, λαμβανομένων υπόψη των ποσοτήτων 
και του είδους των αλιευτικών προϊόντων 
προς εκφόρτωση·
β) την επέκταση της υποχρέωσης 
προαναγγελίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 στα αλιευτικά σκάφη 
μήκους μικρότερου των 12 μέτρων 
συνολικά για συγκεκριμένα αλιεύματα·
γ) τις διατάξεις που ισχύουν για την 
περίπτωση τεχνικής βλάβης ή αδυναμίας 
επικοινωνίας ή μη λειτουργίας των 
συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής 
και αναφοράς για την προαναγγελία·
δ) τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
παραλαβής στοιχείων προαναγγελίας·
ε) την πρόσβαση σε στοιχεία 
προαναγγελίας και τα μέτρα που πρέπει 
να λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
πρόσβασης σε στοιχεία.

Or. pt

Τροπολογία 403
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 17
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) στο άρθρο 19, οι λέξεις «στο 
άρθρο 17 και 18» αντικαθίστανται από 
τις λέξεις «στο άρθρο 17».

(17) το άρθρο 19 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 19
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Άδεια εισόδου σε λιμένα
Οι αρμόδιες αρχές του παράκτιου 
κράτους μέλους μπορούν να αρνηθούν 
την είσοδο σε αλιευτικά σκάφη εάν οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
17 είναι ελλιπείς, εκτός από περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων 
κακών καιρικών συνθηκών και 
καταστάσεων κινδύνου για την ασφάλεια 
του πληρώματος».

Or. it

Τροπολογία 404
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
επιτρέπεται να εκφορτώνουν σε λιμένες 
εκτός των ενωσιακών υδάτων μόνο εάν 
έχουν κοινοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας τους τουλάχιστον 3 ημέρες πριν 
από τον εκτιμώμενο χρόνο κατάπλου στον 
λιμένα τα στοιχεία που παρατίθενται στην 
παράγραφο 3 και το κράτος μέλος 
σημαίας δεν έχει απορρίψει το αίτημα για 
χορήγηση άδειας εκφόρτωσης εντός του 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

1. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
επιτρέπεται να εκφορτώνουν σε λιμένες 
εκτός των ενωσιακών υδάτων μόνο εάν 
έχουν κοινοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας τους τουλάχιστον 24 ώρες πριν 
από τον εκτιμώμενο χρόνο κατάπλου στον 
λιμένα τα στοιχεία που παρατίθενται στην 
παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αρνούνται σε σκάφη την εκφόρτωση 
αλιευμάτων όταν έχουν ενημερωθεί εγκαίρως – οι 24 ώρες επαρκούν.

Τροπολογία 405
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 19 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
επιτρέπεται να εκφορτώνουν σε λιμένες 
εκτός των ενωσιακών υδάτων μόνο εάν 
έχουν κοινοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας τους τουλάχιστον 3 ημέρες πριν 
από τον εκτιμώμενο χρόνο κατάπλου στον 
λιμένα τα στοιχεία που παρατίθενται στην 
παράγραφο 3 και το κράτος μέλος σημαίας 
δεν έχει απορρίψει το αίτημα για χορήγηση 
άδειας εκφόρτωσης εντός του 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

1. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
επιτρέπεται να εκφορτώνουν σε λιμένες 
εκτός των ενωσιακών υδάτων μόνο εάν 
έχουν κοινοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας τους τουλάχιστον 24 ώρες πριν 
από τον εκτιμώμενο χρόνο κατάπλου στον 
λιμένα τα στοιχεία που παρατίθενται στην 
παράγραφο 3 και το κράτος μέλος σημαίας 
δεν έχει απορρίψει το αίτημα για χορήγηση 
άδειας εκφόρτωσης εντός του 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Or. es

Τροπολογία 406
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
επιτρέπεται να εκφορτώνουν σε λιμένες 
εκτός των ενωσιακών υδάτων μόνο εάν 
έχουν κοινοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας τους τουλάχιστον 3 ημέρες πριν 
από τον εκτιμώμενο χρόνο κατάπλου στον 
λιμένα τα στοιχεία που παρατίθενται στην 
παράγραφο 3 και το κράτος μέλος σημαίας 
δεν έχει απορρίψει το αίτημα για χορήγηση 
άδειας εκφόρτωσης εντός του 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

1. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
επιτρέπεται να εκφορτώνουν σε λιμένες 
εκτός των ενωσιακών υδάτων μόνο εάν 
έχουν κοινοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας τους τουλάχιστον 24 ώρες πριν 
από τον εκτιμώμενο χρόνο κατάπλου στον 
λιμένα τα στοιχεία που παρατίθενται στην 
παράγραφο 3 και το κράτος μέλος σημαίας 
δεν έχει απορρίψει το αίτημα για χορήγηση 
άδειας εκφόρτωσης εντός του 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η προθεσμία των 24 ωρών επαρκεί για τα σκάφη που προβαίνουν σε εκφόρτωση των 
αλιευμάτων τους σε τρίτη χώρα, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της πρόσφατης αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Τροπολογία 407
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
επιτρέπεται να εκφορτώνουν σε λιμένες 
εκτός των ενωσιακών υδάτων μόνο εάν 
έχουν κοινοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας τους τουλάχιστον 3 ημέρες πριν 
από τον εκτιμώμενο χρόνο κατάπλου στον 
λιμένα τα στοιχεία που παρατίθενται στην 
παράγραφο 3 και το κράτος μέλος σημαίας 
δεν έχει απορρίψει το αίτημα για χορήγηση 
άδειας εκφόρτωσης εντός του 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

1. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
επιτρέπεται να εκφορτώνουν σε λιμένες 
εκτός των ενωσιακών υδάτων μόνο εάν 
έχουν κοινοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας τους τουλάχιστον 24 ώρες πριν 
από τον εκτιμώμενο χρόνο κατάπλου στον 
λιμένα τα στοιχεία που παρατίθενται στην 
παράγραφο 3 και το κράτος μέλος σημαίας 
δεν έχει απορρίψει το αίτημα για χορήγηση 
άδειας εκφόρτωσης εντός του 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Or. it

Τροπολογία 408
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
επιτρέπεται να εκφορτώνουν σε λιμένες 
εκτός των ενωσιακών υδάτων μόνο εάν 
έχουν κοινοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα 

1. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
επιτρέπεται να εκφορτώνουν σε λιμένες 
εκτός των ενωσιακών υδάτων μόνο εάν 
έχουν κοινοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα 
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στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας τους τουλάχιστον 3 ημέρες πριν 
από τον εκτιμώμενο χρόνο κατάπλου στον 
λιμένα τα στοιχεία που παρατίθενται στην 
παράγραφο 3 και το κράτος μέλος σημαίας 
δεν έχει απορρίψει το αίτημα για χορήγηση 
άδειας εκφόρτωσης εντός του 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας τους τουλάχιστον 4 ώρες πριν από 
τον εκτιμώμενο χρόνο κατάπλου στον 
λιμένα τα στοιχεία που παρατίθενται στην 
παράγραφο 3 και το κράτος μέλος σημαίας 
δεν έχει απορρίψει το αίτημα για χορήγηση 
άδειας εκφόρτωσης εντός του 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα των 3 ημερών, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπερβαίνει κατά πολύ την 
πραγματική διάρκεια της διέλευσης.

Τροπολογία 409
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 19 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος σημαίας μπορεί 
να ορίζει βραχύτερη περίοδο, όχι 
μικρότερη των τεσσάρων ωρών, για την 
προαναγγελία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 για τα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία του και διεξάγουν 
αλιευτικές δραστηριότητες σε ύδατα 
τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη το 
είδος των αλιευτικών προϊόντων και την 
απόσταση μεταξύ των περιοχών αλιείας 
και του λιμένα.

2. Το κράτος μέλος σημαίας μπορεί 
να ορίζει βραχύτερη περίοδο, όχι 
μικρότερη της εισόδου του σκάφους στον 
λιμένα, για την προαναγγελία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τα 
αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία 
του και διεξάγουν αλιευτικές 
δραστηριότητες σε ύδατα τρίτων χωρών, 
λαμβάνοντας υπόψη το είδος των 
αλιευτικών προϊόντων και την απόσταση 
μεταξύ των περιοχών αλιείας και του 
λιμένα.

Or. it

Τροπολογία 410
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 19 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος σημαίας μπορεί 
να ορίζει βραχύτερη περίοδο, όχι 
μικρότερη των τεσσάρων ωρών, για την 
προαναγγελία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 για τα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία του και διεξάγουν 
αλιευτικές δραστηριότητες σε ύδατα 
τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη το 
είδος των αλιευτικών προϊόντων και την 
απόσταση μεταξύ των περιοχών αλιείας 
και του λιμένα.

2. Το κράτος μέλος σημαίας μπορεί 
να ορίζει βραχύτερη περίοδο για την 
προαναγγελία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 για τα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία του και διεξάγουν 
αλιευτικές δραστηριότητες σε ύδατα 
τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη το 
είδος των αλιευτικών προϊόντων και την 
απόσταση μεταξύ των περιοχών αλιείας 
και του λιμένα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρείται απαραίτητο να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να ορίζουν ελεύθερα επαρκείς χρόνους 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της θαλάσσιας λεκάνης τους.

Τροπολογία 411
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 19 α – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις ποσότητες κάθε είδους που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας·

ζ) τις ποσότητες κάθε είδους που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένων σε χωριστή 
εγγραφή όσων είναι κάτω του ισχύοντος 
ελάχιστου μεγέθους αναφοράς 
διατήρησης· .

Or. en
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Τροπολογία 412
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Όταν, με βάση την ανάλυση των 
στοιχείων που υποβάλλονται και άλλων 
διαθέσιμων στοιχείων, υπάρχουν εύλογοι 
λόγοι να πιστεύεται ότι το αλιευτικό 
σκάφος δεν συμμορφώνεται με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας ζητούν τη συνεργασία της τρίτης 
χώρας όπου το σκάφος πρόκειται να 
εκφορτώσει ενόψει πιθανής επιθεώρησης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται από τρίτη χώρα χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή 
διεξαγωγή των εργασιών εκφόρτωσης, καθώς η τρίτη χώρα μπορεί να διαβιβάζει τις αναγκαίες 
πληροφορίες σε περίπτωση που συντρέχουν εύλογοι λόγοι για τη διενέργεια ελέγχου.

Τροπολογία 413
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν, με βάση των ανάλυση των 
στοιχείων που υποβάλλονται και άλλων 

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

διαθέσιμων στοιχείων, υπάρχουν εύλογοι 
λόγοι να πιστεύεται ότι το αλιευτικό 
σκάφος δεν συμμορφώνεται με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας ζητούν τη συνεργασία της τρίτης 
χώρας όπου το σκάφος πρόκειται να 
εκφορτώσει ενόψει πιθανής επιθεώρησης.

Or. es

Τροπολογία 414
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Όταν, με βάση την ανάλυση των 
στοιχείων που υποβάλλονται και άλλων 
διαθέσιμων στοιχείων, υπάρχουν εύλογοι 
λόγοι να πιστεύεται ότι το αλιευτικό 
σκάφος δεν συμμορφώνεται με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας ζητούν τη συνεργασία της τρίτης 
χώρας όπου το σκάφος πρόκειται να 
εκφορτώσει ενόψει πιθανής επιθεώρησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όταν το κράτος μέλος σημαίας έχει την εξουσία να επιβάλει στο αλιευτικό σκάφος να 
εκφορτώσει σε διαφορετικό λιμένα ή να καθυστερήσει τον χρόνο κατάπλου ή εκφόρτωσης, θέτει 
σε σοβαρό κίνδυνο τις αλιευτικές δραστηριότητες και την ποιότητα των αλιευμάτων. Τα 
αλιεύματα μπορεί μάλιστα να χαλάσουν, με οικονομικές συνέπειες.

Τροπολογία 415
Anja Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη εκτός των υδάτων της ΕΕ οφείλουν όχι μόνο να τηρούν τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, αλλά και τους κανόνες που ισχύουν στα ύδατα της 
τρίτης χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται ή στην ανοικτή θάλασσα, κατά περίπτωση.
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Τροπολογία 416
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 417
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν, με βάση των ανάλυση των 
στοιχείων που υποβάλλονται και άλλων 
διαθέσιμων στοιχείων, υπάρχουν εύλογοι 
λόγοι να πιστεύεται ότι το αλιευτικό 
σκάφος δεν συμμορφώνεται με τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 

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

οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
σημαίας ζητεί τη συνεργασία της τρίτης 
χώρας όπου το σκάφος πρόκειται να 
εκφορτώσει ενόψει πιθανής επιθεώρησης. 
Για τον σκοπό αυτό, σε πιο σοβαρές 
περιπτώσεις, το κράτος μέλος σημαίας 
μπορεί να απαιτήσει από το αλιευτικό 
σκάφος να εκφορτώσει σε διαφορετικό 
λιμένα ή να καθυστερήσει τον κατάπλου 
στον λιμένα ή την εκφόρτωση.»

Or. it

Τροπολογία 418
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του 
άρθρου 43 παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού, τα ενωσιακά παραδίδοντα 
σκάφη και τα ενωσιακά παραλαμβάνονται 
σκάφη επιτρέπεται να μεταφορτώνουν εν 
πλω εκτός των ενωσιακών υδάτων ή σε 
λιμένες τρίτων χωρών μόνο εφόσον έχουν 
λάβει άδεια από το/τα κράτος(-η) μέλος(-
η) σημαίας τους.

2α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του 
άρθρου 43 παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού, τα ενωσιακά παραδίδοντα 
σκάφη και τα ενωσιακά παραλαμβάνοντα 
σκάφη επιτρέπεται να μεταφορτώνουν εν 
πλω εκτός των ενωσιακών υδάτων ή σε 
λιμένες τρίτων χωρών μόνο εφόσον έχουν 
λάβει άδεια από το/τα κράτος(-η) μέλος(-
η) σημαίας τους. Ωστόσο, η μεταφόρτωση 
εν πλω σε ενωσιακά ύδατα επιτρέπεται σε 
ορισμένους τύπους πελαγικής αλιείας 
όταν τα σκάφη απέχουν πολλά ναυτικά 
μίλια από την ξηρά και οι ποσότητες των 
αλιευμάτων τους είναι τόσο μικρές που 
καθιστούν μη αποδοτική την επιστροφή 
του σκάφους σε λιμένα για την πώλησή 
τους.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Στην πελαγική αλιεία, όταν τα σκάφη βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την ξηρά, οι 
ποσότητες των αλιευμάτων τους είναι μικρές και αναγκάζονται να πετούν τα αλιεύματα πίσω 
στη θάλασσα διότι η ποιότητα ιχθύων όπως είναι το σαυρίδι, ο γαύρος, η σαρδέλα κ.λπ. 
επιδεινώνεται σημαντικά από τη μία μέρα στην άλλη παρά την άσκηση δέουσας φροντίδας, η εν 
λόγω υποχρέωση θα καθιστούσε εντελώς αναποτελεσματική, ή ακόμη και επιζήμια, την 
επιστροφή του σκάφους σε λιμένα για την πώληση των αλιευμάτων.

Τροπολογία 419
France Jamet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Για να υποβάλουν αίτηση για τη 
χορήγηση άδειας μεταφόρτωσης δυνάμει 
της παραγράφου 2α, οι πλοίαρχοι 
ενωσιακών σκαφών υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στο κράτος μέλος σημαίας 
τους, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη δραστηριότητα 
μεταφόρτωσης, τα ακόλουθα στοιχεία:

διαγράφεται

α) το μοναδικό αναγνωριστικό 
αλιευτικού ταξιδίου, όπως αναφέρεται 
στο ημερολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 2 στοιχείο α)·
β) τον αριθμό ταυτοποίησης και την 
ονομασία τόσο του παραδίδοντος 
αλιευτικού σκάφους όσο και του 
παραλαμβάνοντος αλιευτικού σκάφους·
γ) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό 
FAO κάθε είδους και την αντίστοιχη 
γεωγραφική περιοχή όπου ελήφθησαν τα 
αλιεύματα·
δ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος 
και ζώντος βάρους ανά τύπο 
παρουσίασης προϊόντος·
ε) τον λιμένα προορισμού του 
παραλαμβάνοντος αλιευτικού σκάφους·
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στ) την ημερομηνία και ώρα της 
προγραμματισμένης μεταφόρτωσης·
ζ) τη γεωγραφική θέση ή το ειδικό 
όνομα του λιμένα στον οποίο έχει 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η 
δραστηριότητα μεταφόρτωσης.

Or. fr

Τροπολογία 420
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Για να υποβάλουν αίτηση για τη 
χορήγηση άδειας μεταφόρτωσης δυνάμει 
της παραγράφου 2α, οι πλοίαρχοι 
ενωσιακών σκαφών υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στο κράτος μέλος σημαίας 
τους, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη δραστηριότητα 
μεταφόρτωσης, τα ακόλουθα στοιχεία:

2β. Για να υποβάλουν αίτηση για τη 
χορήγηση άδειας μεταφόρτωσης δυνάμει 
της παραγράφου 2α, οι πλοίαρχοι 
ενωσιακών σκαφών υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στο κράτος μέλος σημαίας 
τους, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την 
προγραμματισμένη δραστηριότητα 
μεταφόρτωσης, τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. es

Τροπολογία 421
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Για να υποβάλουν αίτηση για τη 
χορήγηση άδειας μεταφόρτωσης δυνάμει 
της παραγράφου 2α, οι πλοίαρχοι 
ενωσιακών σκαφών υποβάλλουν 

2β. Για να υποβάλουν αίτηση για τη 
χορήγηση άδειας μεταφόρτωσης δυνάμει 
της παραγράφου 2α, οι πλοίαρχοι 
ενωσιακών σκαφών υποβάλλουν 
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ηλεκτρονικά στο κράτος μέλος σημαίας 
τους, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη δραστηριότητα 
μεταφόρτωσης, τα ακόλουθα στοιχεία:

ηλεκτρονικά στο κράτος μέλος σημαίας 
τους, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την 
προγραμματισμένη δραστηριότητα 
μεταφόρτωσης, τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. es

Τροπολογία 422
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Για να υποβάλουν αίτηση για τη 
χορήγηση άδειας μεταφόρτωσης δυνάμει 
της παραγράφου 2α, οι πλοίαρχοι 
ενωσιακών σκαφών υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στο κράτος μέλος σημαίας 
τους, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη δραστηριότητα 
μεταφόρτωσης, τα ακόλουθα στοιχεία:

2β. Για να υποβάλουν αίτηση για τη 
χορήγηση άδειας μεταφόρτωσης δυνάμει 
της παραγράφου 2α, οι πλοίαρχοι 
ενωσιακών σκαφών υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στο κράτος μέλος σημαίας 
τους, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την 
προγραμματισμένη δραστηριότητα 
μεταφόρτωσης, τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. it

Τροπολογία 423
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Για να υποβάλουν αίτηση για τη 
χορήγηση άδειας μεταφόρτωσης δυνάμει 
της παραγράφου 2α, οι πλοίαρχοι 
ενωσιακών σκαφών υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στο κράτος μέλος σημαίας 
τους, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη δραστηριότητα 

2β. Για να υποβάλουν αίτηση για τη 
χορήγηση άδειας μεταφόρτωσης δυνάμει 
της παραγράφου 2α, οι πλοίαρχοι 
ενωσιακών σκαφών υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στο κράτος μέλος σημαίας 
τους, τουλάχιστον 4 ώρες πριν από την 
προγραμματισμένη δραστηριότητα 
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μεταφόρτωσης, τα ακόλουθα στοιχεία: μεταφόρτωσης, τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. it

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αποσκοπεί στην προσαρμογή του κειμένου με αυτό που προτείνεται σε σχέση με 
το άρθρο 17 - παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Τροπολογία 424
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμπλήρωση της δήλωσης 
μεταφόρτωσης

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 425
France Jamet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 10 
μέτρων και άνω που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητα μεταφόρτωσης 
συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική δήλωση 
μεταφόρτωσης.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 426
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 10 
μέτρων και άνω που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητα μεταφόρτωσης 
συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική δήλωση 
μεταφόρτωσης.

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 10 
μέτρων και άνω που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητα μεταφόρτωσης 
συμπληρώνουν μια δήλωση μεταφόρτωσης 
αναφέροντας συγκεκριμένα όλες τις 
ποσότητες κάθε είδους που 
μεταφορτώθηκαν ή ελήφθησαν όταν 
υπερβαίνουν τα 50 kg ισοδύναμου 
ωφέλιμου φορτίου.

Or. pt

Τροπολογία 427
Ivo Hristov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 10 
μέτρων και άνω που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητα μεταφόρτωσης 
συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική δήλωση 
μεταφόρτωσης.

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητα μεταφόρτωσης 
συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική δήλωση 
μεταφόρτωσης.

Or. bg

Τροπολογία 428
France Jamet
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δήλωση μεταφόρτωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει 
τουλάχιστον τα εξής πληροφοριακά 
στοιχεία:

διαγράφεται

α) το μοναδικό αναγνωριστικό 
αλιευτικού ταξιδίου, όπως αναφέρεται 
στο ημερολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 2 στοιχείο α)·
β) τον αριθμό ταυτοποίησης και την 
ονομασία τόσο του παραδίδοντος 
αλιευτικού σκάφους όσο και του 
παραλαμβάνοντος αλιευτικού σκάφους·
γ) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό 
FAO κάθε είδους και την αντίστοιχη 
γεωγραφική περιοχή όπου ελήφθησαν τα 
αλιεύματα·
δ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε 
είδους σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος 
και ζώντος βάρους ανά τύπο 
παρουσίασης προϊόντος ή, κατά 
περίπτωση, τον αριθμό των ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων σε χωριστή 
εγγραφή των ποσοτήτων ή των ατόμων 
κάτω του ισχύοντος ελάχιστου μεγέθους 
αναφοράς διατήρησης·
ε) τον λιμένα προορισμού της 
παραλαμβάνοντος αλιευτικού σκάφους 
και την εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα 
κατάπλου·
στ) την ημερομηνία και ώρα της 
μεταφόρτωσης·
ζ) τη γεωγραφική περιοχή ή τον 
καθορισμένο λιμένα μεταφόρτωσης·
η) τους συντελεστές μετατροπής που 
χρησιμοποιήθηκαν·

Or. fr
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Τροπολογία 429
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δήλωση μεταφόρτωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει 
τουλάχιστον τα εξής πληροφοριακά 
στοιχεία:

2. Η δήλωση μεταφόρτωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει την 
ίδια μορφή σε όλη την Ένωση και 
περιέχει τουλάχιστον τα εξής 
πληροφοριακά στοιχεία:

Or. it

Τροπολογία 430
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ημερομηνία και ώρα της 
μεταφόρτωσης·

στ) την ημερομηνία και ώρα έναρξης 
και λήξης της μεταφόρτωσης·

Or. en

Τροπολογία 431
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 21 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν συγκρίνεται με τις 
ποσότητες που εκφορτώνονται ή το 
αποτέλεσμα μιας επιθεώρησης, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής όσον 
αφορά τις εκτιμήσεις που καταγράφονται 
στη δήλωση μεταφόρτωσης σχετικά με τις 
ποσότητες σε χιλιόγραμμα των ιχθύων που 
διατηρούνται επί του σκάφους πρέπει να 
είναι ποσοστό 10 % ανά είδος.

3. Το επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής 
όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στη δήλωση 
μεταφόρτωσης σχετικά με τις ποσότητες 
σε χιλιόγραμμα των ιχθύων που 
διατηρούνται επί του σκάφους πρέπει να 
είναι ποσοστό 20 % ανά είδος.

Or. pt

Τροπολογία 432
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες 
που εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στη δήλωση 
μεταφόρτωσης σχετικά με τις ποσότητες 
σε χιλιόγραμμα των ιχθύων που 
διατηρούνται επί του σκάφους πρέπει να 
είναι ποσοστό 10 % ανά είδος.

3. Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες 
που εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στη δήλωση 
μεταφόρτωσης σχετικά με τις ποσότητες 
σε χιλιόγραμμα των ιχθύων που 
διατηρούνται επί του σκάφους πρέπει να 
είναι ποσοστό 15 % ανά είδος.

Or. it

Τροπολογία 433
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 21 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες 
που εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στη δήλωση 
μεταφόρτωσης σχετικά με τις ποσότητες 
σε χιλιόγραμμα των ιχθύων που 
διατηρούνται επί του σκάφους πρέπει να 
είναι ποσοστό 10 % ανά είδος.

3. Όταν συγκρίνεται με τις ποσότητες 
που εκφορτώνονται ή το αποτέλεσμα μιας 
επιθεώρησης, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που 
καταγράφονται στη δήλωση 
μεταφόρτωσης σχετικά με τις ποσότητες 
σε χιλιόγραμμα των ιχθύων που 
διατηρούνται επί του σκάφους πρέπει να 
είναι ποσοστό 15 % ανά είδος.

Or. it

Τροπολογία 434
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α για 
την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών 
αλιευτικών σκαφών από την υποχρέωση 
που ορίζεται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη των ποσοτήτων 
ή/και του είδους των αλιευτικών 
προϊόντων.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 435
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 21 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α για 
την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών 
αλιευτικών σκαφών από την υποχρέωση 
που ορίζεται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη των ποσοτήτων ή/και 
του είδους των αλιευτικών προϊόντων.

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α για 
την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών 
αλιευτικών σκαφών από την υποχρέωση 
που ορίζεται στην παράγραφο 1, 
λαμβανομένων υπόψη των ποσοτήτων 
ή/και του είδους των αλιευτικών 
προϊόντων, καθώς και του κινδύνου μη 
συμμόρφωσης προς τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, επιπλέον 
οποιασδήποτε άλλης συναφούς 
νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 436
François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 10 
μέτρων και άνω αποστέλλουν με 
ηλεκτρονικά μέσα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 21 στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους σημαίας τους 
εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας μεταφόρτωσης.

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 10 
μέτρων και άνω αποστέλλουν με 
ηλεκτρονικά μέσα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 21 στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους σημαίας τους 
εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας μεταφόρτωσης. Η προθεσμία 
αυτή παρατείνεται σε 72 ώρες ειδικά για 
την περίπτωση της Γαλλικής Γουιάνας.

Or. fr

Τροπολογία 437
João Ferreira
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 10 
μέτρων και άνω αποστέλλουν με 
ηλεκτρονικά μέσα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 21 στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους σημαίας τους 
εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας μεταφόρτωσης.

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω αποστέλλουν με 
ηλεκτρονικά μέσα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 21 στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους σημαίας τους 
εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας μεταφόρτωσης.

Or. pt

Τροπολογία 438
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 10 
μέτρων και άνω αποστέλλουν με 
ηλεκτρονικά μέσα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 21 στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους σημαίας τους 
εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας μεταφόρτωσης.

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω αποστέλλουν με 
ηλεκτρονικά μέσα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 21 στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους σημαίας τους 
εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας μεταφόρτωσης.

Or. bg

Τροπολογία 439
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α 
σχετικά με:

διαγράφεται

α) τις διατάξεις που ισχύουν για την 
περίπτωση τεχνικής βλάβης ή αδυναμίας 
επικοινωνίας ή μη λειτουργίας των 
συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής 
και αναφοράς πληροφοριών για δεδομένα 
μεταφόρτωσης·
β) τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
παραλαβής δεδομένων μεταφόρτωσης·
γ) την πρόσβαση σε δεδομένα 
μεταφόρτωσης και τα μέτρα που πρέπει 
να λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
πρόσβασης σε δεδομένα.

Or. fr

Τροπολογία 440
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α 
σχετικά με:

διαγράφεται

α) τις διατάξεις που ισχύουν για την 
περίπτωση τεχνικής βλάβης ή αδυναμίας 
επικοινωνίας ή μη λειτουργίας των 
συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής 
και αναφοράς πληροφοριών για δεδομένα 
μεταφόρτωσης·
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β) τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
παραλαβής δεδομένων μεταφόρτωσης·
γ) την πρόσβαση σε δεδομένα 
μεταφόρτωσης και τα μέτρα που πρέπει 
να λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
πρόσβασης σε δεδομένα.

Or. pt

Τροπολογία 441
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα καθήκοντα της ενιαίας αρχής 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
5 όσον αφορά τις μεταφορτώσεις.

Or. it

Τροπολογία 442
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
εξαιρέσει από τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 πλοιάρχους ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 
κάτω των 15 μέτρων που φέρουν τη 
σημαία του, εάν:
α) λειτουργούν αποκλειστικά εντός 
της θαλάσσιας επικράτειας του κράτους 
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μέλους σημαίας· ή
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. pt

Τροπολογία 443
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) τους μορφότυπους και το 
περιεχόμενο της δήλωσης 
μεταφόρτωσης·
β) τη συμπλήρωση και την 
ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων 
μεταφόρτωσης·
γ) τη λειτουργία του συστήματος 
ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς 
για δεδομένα μεταφόρτωσης·
δ) τις απαιτήσεις για τη διαβίβαση 
δεδομένων μεταφόρτωσης από ένα 
αλιευτικό σκάφος της ΕΕ στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους σημαίας και τα 
μηνύματα απάντησης από τις αρχές του 
κράτους μέλους σημαίας·
ε) τις απαιτήσεις και τους 
μορφότυπους για την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταφόρτωσης μεταξύ 
κρατών μελών·
στ) τα καθήκοντα της ενιαίας αρχής 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 



AM\1204724EL.docx 47/185 PE650.704v01-00

EL

5 όσον αφορά τις μεταφορτώσεις·
ζ) τη συχνότητα διαβίβασης 
δεδομένων μεταφόρτωσης.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία 444
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τα καθήκοντα της ενιαίας αρχής 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
5 όσον αφορά τις μεταφορτώσεις·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 445
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pt
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Τροπολογία 446
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού 
σκάφους ή ο εκπρόσωπός του 
συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική δήλωση 
εκφόρτωσης.

1. Ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού 
σκάφους ή ο εκπρόσωπός του 
συμπληρώνουν μια δήλωση εκφόρτωσης. 
Για σκάφη συνολικού μήκους άνω των 12 
μέτρων, πρέπει να συμπληρώνεται 
ηλεκτρονική δήλωση εκφόρτωσης.

Or. bg

Τροπολογία 447
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού 
σκάφους ή ο εκπρόσωπός του 
συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική δήλωση 
εκφόρτωσης.

1. Ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού 
σκάφους συνολικού μήκους άνω των 12 
μέτρων ή ο εκπρόσωπός του 
συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική δήλωση 
εκφόρτωσης.

Or. pt

Τροπολογία 448
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού 
σκάφους ή ο εκπρόσωπός του 
συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική δήλωση 
εκφόρτωσης.

1. Ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού 
σκάφους συνολικού μήκους άνω των 10 
μέτρων ή ένας εκπρόσωπός του 
συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική δήλωση 
εκφόρτωσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συμμόρφωση κρίνεται υπερβολικά επαχθής για τα μικρότερα αλιευτικά σκάφη. Επιπλέον, 
είναι σκοπιμότερο να ορίζεται γενικά ένας εκπρόσωπος του πλοιάρχου που θα μπορεί να 
υποβάλλει τη δήλωση

Τροπολογία 449
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού 
σκάφους ή ο εκπρόσωπός του 
συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική δήλωση 
εκφόρτωσης.

1. Ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού 
σκάφους ή ένας εκπρόσωπός του 
συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική δήλωση 
εκφόρτωσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η απαιτούμενη συμμόρφωση αποτελεί συχνά, ιδιαίτερα για την αλιεία μικρής κλίμακας, μια 
ιδιαίτερα απαιτητική συμμόρφωση. Η τροπολογία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εκπλήρωσής 
της προκειμένου να καταστεί ο κανόνας πιο αποτελεσματικός.

Τροπολογία 450
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους μικρότερου των 10 μέτρων, η 
δήλωση εκφόρτωσης συντάσσεται σε 
απλοποιημένη μορφή ή, σε επικουρική 
βάση, σε έντυπη μορφή.

Or. it

Τροπολογία 451
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 1, για τα 
αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων, η υποχρέωση 
συμπλήρωσης της δήλωσης εκφόρτωσης 
ισχύει μόνο για σκάφη που αλιεύουν είδη 
για τα οποία έχουν εγκριθεί πολυετή 
σχέδια σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και 
για σκάφη που αλιεύουν με δοκότρατες.

Or. bg

Τροπολογία 452
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός 
των χωρικών υδάτων του κράτους μέλους 
σημαίας και δεν παραμένουν ποτέ για 
χρονικό διάστημα άνω των 24 ωρών στη 
θάλασσα από τον χρόνο αναχώρησης έως 
την επιστροφή στον λιμένα, μπορούν να 
συμπληρώνουν δήλωση εκφόρτωσης σε 
έντυπη μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα συμπλήρωσης της δήλωσης εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή 
για τα αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων τα οποία 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός των χωρικών υδάτων του κράτους μέλους σημαίας και 
δεν παραμένουν ποτέ για χρονικό διάστημα άνω των 24 ωρών στη θάλασσα. Η υποχρέωση για 
αυτά τα σκάφη δεν δικαιολογείται από τους επιδιωκόμενους στόχους και συνιστά δυσανάλογη 
επιβάρυνση για τους αλιείς και τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 453
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δήλωση εκφόρτωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει 
τουλάχιστον τα εξής πληροφοριακά 
στοιχεία:

2. Η δήλωση εκφόρτωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει την 
ίδια μορφή σε όλη την Ένωση και 
περιέχει τουλάχιστον τα εξής 
πληροφοριακά στοιχεία:

Or. it
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Τροπολογία 454
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ημερομηνία και ώρα της 
εκφόρτωσης·

στ) την ημερομηνία και ώρα έναρξης 
και λήξης της εκφόρτωσης·

Or. en

Τροπολογία 455
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ακρίβεια των δεδομένων που 
καταγράφονται στη δήλωση εκφόρτωσης 
αποτελεί ευθύνη του πλοιάρχου.

3. Η ακρίβεια των δεδομένων που 
καταγράφονται στη δήλωση εκφόρτωσης 
αποτελεί ευθύνη του πλοιάρχου ή ενός 
εκπροσώπου του.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η απαιτούμενη συμμόρφωση αποτελεί συχνά, ιδιαίτερα για την αλιεία μικρής κλίμακας, μια 
ιδιαίτερα απαιτητική συμμόρφωση. Η τροπολογία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εκπλήρωσής 
της προκειμένου να καταστεί ο κανόνας πιο αποτελεσματικός.

Τροπολογία 456
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τη μετατροπή αποθηκευμένου ή 
μεταποιημένου βάρους ιχθύων σε βάρος 
ζωντανών ιχθύων για τους σκοπούς της 
δήλωσης εκφόρτωσης, οι πλοίαρχοι 
αλιευτικών σκαφών εφαρμόζουν 
συντελεστή μετατροπής που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 9.

4. Για τη μετατροπή αποθηκευμένου ή 
μεταποιημένου βάρους ιχθύων σε βάρος 
ζωντανών ιχθύων για τους σκοπούς της 
δήλωσης εκφόρτωσης, οι πλοίαρχοι 
αλιευτικών σκαφών ή ένας εκπρόσωπός 
τους εφαρμόζουν συντελεστή μετατροπής 
που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 9.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η απαιτούμενη συμμόρφωση αποτελεί συχνά, ιδιαίτερα για την αλιεία μικρής κλίμακας, μια 
ιδιαίτερα απαιτητική συμμόρφωση. Η τροπολογία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εκπλήρωσής 
της προκειμένου να καταστεί ο κανόνας πιο αποτελεσματικός.

Τροπολογία 457
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η δήλωση εκφόρτωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζεται μετά από [8 έτη μετά από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος] για 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους κάτω των 10 μέτρων.

Or. it

Τροπολογία 458
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων της 
δήλωσης εκφόρτωσης

Διαβίβαση των στοιχείων της δήλωσης 
εκφόρτωσης

Or. en

Τροπολογία 459
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων της 
δήλωσης εκφόρτωσης

Διαβίβαση των στοιχείων της δήλωσης 
εκφόρτωσης

Or. bg

Τροπολογία 460
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους 
υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
σημαίας τους εντός 24 ωρών από την 
ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 
ίσου ή άνω των 10 μέτρων ή οι 
εκπρόσωποί τους υποβάλλουν με 
ηλεκτρονικά μέσα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 23 στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους σημαίας τους 
εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της 
εκφόρτωσης. 
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Οι πλοίαρχοι ενωσιακών αλιευτικών 
σκαφών συνολικού μήκους κάτω των 10 
μέτρων ή οι εκπρόσωποί τους 
υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα ή, σε 
επικουρική βάση, σε έντυπη μορφή τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
σημαίας τους εντός 48 ωρών από την 
ολοκλήρωση της εκφόρτωσης. 

Or. it

Τροπολογία 461
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους 
υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
σημαίας τους εντός 24 ωρών από την 
ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους 
υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
σημαίας τους το συντομότερο δυνατόν και 
το αργότερο εντός 48 ωρών από την 
ολοκλήρωση της εκφόρτωσης, μη 
συμπεριλαμβανομένων των 
σαββατοκύριακων και των εθνικών 
δημόσιων αργιών.

Όταν τα αλιευτικά προϊόντα 
μεταφέρονται από το σημείο εκφόρτωσης 
πριν να ζυγιστούν, η εκφόρτωση 
θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί για τον 
σκοπό της εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου όταν τα αλιευτικά προϊόντα 
ζυγιστούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, οι πλοίαρχοι ενωσιακών αλιευτικών σκαφών πρέπει να υποβάλουν τη 
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δήλωση εκφόρτωσης το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 48 ώρες μετά την ολοκλήρωση 
της εκφόρτωσης. Η μείωση στις 24 ώρες θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα χωρίς να 
αποφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 462
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους 
υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
σημαίας τους εντός 24 ωρών από την 
ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους 
υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
σημαίας τους εντός 24 ωρών από την 
ολοκλήρωση της εκφόρτωσης, 
εξαιρουμένων των σαββατοκύριακων και 
των εθνικών αργιών.

Όταν τα αλιευτικά προϊόντα 
μεταφέρονται από το σημείο εκφόρτωσης 
πριν να ζυγιστούν, η εκφόρτωση 
θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί για τον 
σκοπό της εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου όταν τα αλιευτικά προϊόντα 
ζυγιστούν.

Or. es

Τροπολογία 463
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους 

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους 
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υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
σημαίας τους εντός 24 ωρών από την 
ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
σημαίας τους εντός 48 ωρών από την 
ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
σε περίπτωση μεταφοράς των αλιευτικών 
προϊόντων από το σημείο εκφόρτωσης 
πριν να ζυγιστούν, η εκφόρτωση 
θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν τα 
αλιευτικά προϊόντα ζυγιστούν.

Or. es

Τροπολογία 464
François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους 
υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
σημαίας τους εντός 24 ωρών από την 
ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους 
υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
σημαίας τους εντός 24 ωρών από την 
ολοκλήρωση της εκφόρτωσης. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται σε 72 ώρες 
ειδικά στην περίπτωση της Γαλλικής 
Γουιάνας.

Or. fr

Τροπολογία 465
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους 
υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
σημαίας τους εντός 24 ωρών από την 
ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους 
υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
σημαίας τους το συντομότερο δυνατόν και 
το αργότερο εντός 24 ωρών από την 
ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

Or. en

Τροπολογία 466
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους 
υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
σημαίας τους εντός 24 ωρών από την 
ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους 
υποβάλλουν τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο άρθρο 23 στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους σημαίας τους εντός 24 
ωρών από την ολοκλήρωση της 
εκφόρτωσης.

Or. bg

Τροπολογία 467
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός 
των χωρικών υδάτων του κράτους μέλους 
σημαίας και δεν παραμένουν ποτέ για 
χρονικό διάστημα άνω των 24 ωρών στη 
θάλασσα από τον χρόνο αναχώρησης έως 
την επιστροφή στον λιμένα, ή οι 
εκπρόσωποί τους, υποβάλλουν τη δήλωση 
εκφόρτωσης το συντομότερο δυνατόν και 
το αργότερο εντός 48 ωρών από την 
ολοκλήρωση της εκφόρτωσης στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
σημαίας τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα συμπλήρωσης της δήλωσης εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή 
για τα αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων τα οποία 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός των χωρικών υδάτων του κράτους μέλους σημαίας και 
δεν παραμένουν ποτέ για χρονικό διάστημα άνω των 24 ωρών στη θάλασσα. Η υποχρέωση για 
αυτά τα σκάφη δεν δικαιολογείται από τους επιδιωκόμενους στόχους και συνιστά δυσανάλογη 
επιβάρυνση για τους αλιείς και τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 468
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
εξαιρέσει από τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 πλοιάρχους ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 
κάτω των 15 μέτρων που φέρουν τη 
σημαία του, εάν:



PE650.704v01-00 60/185 AM\1204724EL.docx

EL

α) λειτουργούν αποκλειστικά εντός της 
θαλάσσιας επικράτειας του κράτους 
μέλους σημαίας· ή
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. pt

Τροπολογία 469
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α 
σχετικά με:

διαγράφεται

α) παρεκκλίσεις που αφορούν την 
υποβολή της δήλωσης εκφόρτωσης·
β) τις διατάξεις που ισχύουν για την 
περίπτωση τεχνικής βλάβης ή αδυναμίας 
επικοινωνίας ή μη λειτουργίας των 
συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής 
και αναφοράς για τα στοιχεία της 
δήλωσης εκφόρτωσης·
γ) τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
παραλαβής των στοιχείων της δήλωσης 
εκφόρτωσης·
δ) την πρόσβαση σε στοιχεία της 
δήλωσης εκφόρτωσης και τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
πρόσβασης σε στοιχεία.

Or. fr
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Τροπολογία 470
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α 
σχετικά με:

διαγράφεται

α) παρεκκλίσεις που αφορούν την 
υποβολή της δήλωσης εκφόρτωσης·
β) τις διατάξεις που ισχύουν για την 
περίπτωση τεχνικής βλάβης ή αδυναμίας 
επικοινωνίας ή μη λειτουργίας των 
συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής 
και αναφοράς για τα στοιχεία της 
δήλωσης εκφόρτωσης·
γ) τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
παραλαβής των στοιχείων της δήλωσης 
εκφόρτωσης·
δ) την πρόσβαση σε στοιχεία της 
δήλωσης εκφόρτωσης και τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
πρόσβασης σε στοιχεία.

Or. it

Τροπολογία 471
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α 
σχετικά με:

διαγράφεται

α) παρεκκλίσεις που αφορούν την 
υποβολή της δήλωσης εκφόρτωσης·
β) τις διατάξεις που ισχύουν για την 
περίπτωση τεχνικής βλάβης ή αδυναμίας 
επικοινωνίας ή μη λειτουργίας των 
συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής 
και αναφοράς για τα στοιχεία της 
δήλωσης εκφόρτωσης·
γ) τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
παραλαβής των στοιχείων της δήλωσης 
εκφόρτωσης·
δ) την πρόσβαση σε στοιχεία της 
δήλωσης εκφόρτωσης και τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
πρόσβασης σε στοιχεία.

Or. pt

Τροπολογία 472
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρεκκλίσεις που αφορούν την 
υποβολή της δήλωσης εκφόρτωσης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 473
Rosa D'Amato
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρεκκλίσεις που αφορούν την 
υποβολή της δήλωσης εκφόρτωσης·

α) παρεκκλίσεις που αφορούν την 
υποβολή της δήλωσης εκφόρτωσης, 
ειδικότερα για τα ενωσιακά αλιευτικά 
σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 10 
μέτρων·

Or. it

Τροπολογία 474
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις διατάξεις που ισχύουν για την 
περίπτωση τεχνικής βλάβης ή αδυναμίας 
επικοινωνίας ή μη λειτουργίας των 
συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής 
και αναφοράς για τα στοιχεία της 
δήλωσης εκφόρτωσης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 475
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
παραλαβής των στοιχείων της δήλωσης 
εκφόρτωσης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 476
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την πρόσβαση σε στοιχεία της 
δήλωσης εκφόρτωσης και τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη 
πρόσβασης σε στοιχεία.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 477
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα καθήκοντα της ενιαίας αρχής 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
5 όσον αφορά τις δηλώσεις εκφόρτωσης.

Or. it
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Τροπολογία 478
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τη συχνότητα διαβίβασης 
δεδομένων της δήλωσης εκφόρτωσης.

Or. it

Τροπολογία 479
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) τους μορφότυπους και το 
περιεχόμενο της δήλωσης εκφόρτωσης·
β) τη συμπλήρωση και την ψηφιακή 
καταγραφή των στοιχείων της δήλωσης 
εκφόρτωσης·
γ) τη λειτουργία του συστήματος 
ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς 
για τα δεδομένα της δήλωσης 
εκφόρτωσης·
δ) τις απαιτήσεις για τη διαβίβαση 
δεδομένων δήλωσης εκφόρτωσης από 
ένα ενωσιακό αλιευτικό σκάφος στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας του 
και τα μηνύματα απάντησης από τις 
αρχές·
ε) τις απαιτήσεις και τους 
μορφότυπους για την ανταλλαγή 
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δεδομένων της δήλωσης εκφόρτωσης 
μεταξύ κρατών μελών·
στ) τα καθήκοντα της ενιαίας αρχής 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
5 όσον αφορά τις δηλώσεις εκφόρτωσης·
ζ) τη συχνότητα διαβίβασης 
δεδομένων της δήλωσης εκφόρτωσης.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 480
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) τους μορφότυπους και το 
περιεχόμενο της δήλωσης εκφόρτωσης·
β) τη συμπλήρωση και την ψηφιακή 
καταγραφή των στοιχείων της δήλωσης 
εκφόρτωσης·
γ) τη λειτουργία του συστήματος 
ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς 
για τα δεδομένα της δήλωσης 
εκφόρτωσης·
δ) τις απαιτήσεις για τη διαβίβαση 
δεδομένων δήλωσης εκφόρτωσης από 
ένα ενωσιακό αλιευτικό σκάφος στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας του 
και τα μηνύματα απάντησης από τις 
αρχές·
ε) τις απαιτήσεις και τους 
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μορφότυπους για την ανταλλαγή 
δεδομένων της δήλωσης εκφόρτωσης 
μεταξύ κρατών μελών·
στ) τα καθήκοντα της ενιαίας αρχής 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
5 όσον αφορά τις δηλώσεις εκφόρτωσης·
ζ) τη συχνότητα διαβίβασης 
δεδομένων της δήλωσης εκφόρτωσης.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία 481
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) τους μορφότυπους και το 
περιεχόμενο της δήλωσης εκφόρτωσης·
β) τη συμπλήρωση και την ψηφιακή 
καταγραφή των στοιχείων της δήλωσης 
εκφόρτωσης·
γ) τη λειτουργία του συστήματος 
ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς 
για τα δεδομένα της δήλωσης 
εκφόρτωσης·
δ) τις απαιτήσεις για τη διαβίβαση 
δεδομένων δήλωσης εκφόρτωσης από 
ένα ενωσιακό αλιευτικό σκάφος στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας του 
και τα μηνύματα απάντησης από τις 
αρχές·
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ε) τις απαιτήσεις και τους 
μορφότυπους για την ανταλλαγή 
δεδομένων της δήλωσης εκφόρτωσης 
μεταξύ κρατών μελών·
στ) τα καθήκοντα της ενιαίας αρχής 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
5 όσον αφορά τις δηλώσεις εκφόρτωσης·
ζ) τη συχνότητα διαβίβασης 
δεδομένων της δήλωσης εκφόρτωσης.

Or. fr

Τροπολογία 482
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 483
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τα καθήκοντα της ενιαίας αρχής 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
5 όσον αφορά τις δηλώσεις εκφόρτωσης·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 484
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τη συχνότητα διαβίβασης 
δεδομένων της δήλωσης εκφόρτωσης.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 485
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Στο τμήμα 1 του κεφαλαίου 1 του 
τίτλου IV, παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 25-α:

διαγράφεται

«Άρθρο 25-α
Έλεγχος της υποχρέωσης εκφόρτωσης
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης. Για τον σκοπό αυτό, ένα 
ελάχιστο ποσοστό αλιευτικών σκαφών 
που αλιεύουν είδη τα οποία υπόκεινται 
στην υποχρέωση εκφόρτωσης και φέρουν 
τη σημαία τους σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 είναι εξοπλισμένο με 
συστήματα κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης συνεχούς καταγραφής 
(CCTV) που περιλαμβάνουν την 
αποθήκευση δεδομένων.
2. Το ποσοστό των αλιευτικών 
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σκαφών που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 προσδιορίζεται για διαφορετικές 
κατηγορίες κινδύνου σε ειδικά 
προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης 
που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 95. 
Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων 
προσδιορίζονται επίσης οι κατηγορίες 
κινδύνου και οι τύποι αλιευτικών σκαφών 
που περιλαμβάνονται σε αυτές τις 
κατηγορίες.
3. Εκτός από τα συστήματα CCTV 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τη 
χρήση άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για τον σκοπό του 
ελέγχου της υποχρέωσης εκφόρτωσης.
4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις 
απαιτήσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές, 
την εγκατάσταση και τη λειτουργία των 
ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για την παρακολούθηση 
της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
CCTV συνεχούς καταγραφής.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.»

Or. pt

Τροπολογία 486
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Στο τμήμα 1 του κεφαλαίου 1 του διαγράφεται
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τίτλου IV, παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 25α:
«Άρθρο 25α
Έλεγχος της υποχρέωσης εκφόρτωσης
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης. Για τον σκοπό αυτό, ένα 
ελάχιστο ποσοστό αλιευτικών σκαφών 
που αλιεύουν είδη τα οποία υπόκεινται 
στην υποχρέωση εκφόρτωσης και φέρουν 
τη σημαία τους σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 είναι εξοπλισμένο με 
συστήματα κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης συνεχούς καταγραφής 
(CCTV) που περιλαμβάνουν την 
αποθήκευση δεδομένων.
2. Το ποσοστό των αλιευτικών 
σκαφών που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 προσδιορίζεται για διαφορετικές 
κατηγορίες κινδύνου σε ειδικά 
προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης 
που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 95. 
Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων 
προσδιορίζονται επίσης οι κατηγορίες 
κινδύνου και οι τύποι αλιευτικών σκαφών 
που περιλαμβάνονται σε αυτές τις 
κατηγορίες.
3. Εκτός από τα συστήματα CCTV 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τη 
χρήση άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για τον σκοπό του 
ελέγχου της υποχρέωσης εκφόρτωσης.
4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις 
απαιτήσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές, 
την εγκατάσταση και τη λειτουργία των 
ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για την παρακολούθηση 
της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
CCTV συνεχούς καταγραφής.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 
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παράγραφος 2. »

Or. it

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων CCTV επί του σκάφους φαίνεται να είναι υπερβολικά 
περίπλοκη και δύσκολα εφαρμόσιμη και αποδεκτή, ειδικά για τα σκάφη αλιείας μικρής 
κλίμακας. Η εγκατάσταση και διαχείρισή τους θα συνεπαγόταν επίσης εξαιρετικά επαχθή 
οικονομική επιβάρυνση για τους επιχειρηματίες, των οποίων τα μέσα είναι συχνά πολύ 
περιορισμένα. Τέλος, παραμένουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την προστασία του ιδιωτικού 
απορρήτου.

Τροπολογία 487
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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.
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Τροπολογία 488
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης. Για τον σκοπό αυτό, ένα 
ποσοστό αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν 
είδη τα οποία υπόκεινται στην υποχρέωση 
εκφόρτωσης, φέρουν τη σημαία τους και 
έχουν συνολικό μήκος 24 μέτρα και άνω 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 
υποχρεούνται να:

α) διαθέτουν επιθεωρητές επί του 
σκάφους· ή
β) είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά 
συστήματα παρακολούθησης για τον 
έλεγχο της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
εκτός συστημάτων κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης συνεχούς καταγραφής 
(CCTV).
Το κόστος της τοποθέτησης 
παρατηρητών επί του σκάφους ή της 
εγκατάστασης και λειτουργίας 
ηλεκτρονικών συστημάτων εκτός CCTV 
δεν μπορεί να μετακυλιστεί, εν όλω ή εν 
μέρει, στις αλιευτικές επιχειρήσεις.

Or. es

Τροπολογία 489
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης. Για τον σκοπό αυτό, ένα 
ελάχιστο ποσοστό αλιευτικών σκαφών 
συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω που 
αλιεύουν είδη τα οποία υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης και φέρουν τη 
σημαία τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 
εξοπλίζεται σταδιακά με ηλεκτρονικά 
συστήματα παρακολούθησης συνεχούς 
καταγραφής που περιλαμβάνουν την 
αποθήκευση δεδομένων και τα οποία 
καθιστούν δυνατό τον αποτελεσματικό 
έλεγχο της συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση εκφόρτωσης, όπως για 
παράδειγμα τα συστήματα κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).
Τα εν λόγω ηλεκτρονικά συστήματα 
παρακολούθησης πρέπει να διασφαλίζουν 
τα θεμελιώδη δικαιώματα του 
πληρώματος όσον αφορά τον σεβασμό 
της ιδιωτικότητας και την προστασία 
των δεδομένων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Cet amendment propose de ne pas fermer la porte aux autres technologies que les CCTV qui 
permettent une surveillance électronique avec enregistrement continu intégrant le stockage 
des données. Les navires qui doivent mettre progressivement en place ces systèmes de 
surveillance ont un longueur hors tout de 12 mètres au moins et sont identifiés conformément 
à la procédure de l’article 95 comme étant à risque élevé ou très élevé de non-respect de 
l’obligation de débarquement. Ces systèmes de surveillance doivent respecter les droits 
fondamentaux de l'équipage, de respect à la vie privée et à la protection des données.

Τροπολογία 490
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη μπορούν να τοποθετούν 
παρατηρητές ελέγχου στα αλιευτικά 
σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τους, 
προκειμένου να παρακολουθούν τους 
τύπους αλιείας που υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης. Όλα τα έξοδα 
που προκύπτουν από τα καθήκοντα των 
παρατηρητών που είναι αρμόδιοι για τον 
έλεγχο στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου, 
βαρύνουν 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 
στον αντίστοιχο τύπο αλιείας.

Or. es

Τροπολογία 491
France Jamet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να θέσουν 
σε εφαρμογή αυτόν τον έλεγχο.
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αποθήκευση δεδομένων.

Or. fr

Τροπολογία 492
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης. Για τον σκοπό αυτό, ένα 
ελάχιστο ποσοστό αλιευτικών σκαφών, 
σύμφωνα με τις κατηγορίες κινδύνου σε 
ειδικά προγράμματα ελέγχου και 
επιθεώρησης που θεσπίζονται δυνάμει 
του άρθρου 95, που αλιεύουν είδη τα 
οποία υπόκεινται στην υποχρέωση 
εκφόρτωσης και φέρουν τη σημαία τους 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 είναι 
εξοπλισμένο με συστήματα κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης συνεχούς 
καταγραφής (CCTV) ή άλλα εναλλακτικά 
συστήματα παρακολούθησης των 
απορρίψεων που περιλαμβάνουν την 
αποθήκευση δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τεκμήριο της αθωότητας είναι μια νομική αρχή που πρέπει να διατηρείται σε όλους τους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων στον τομέα της αλιείας της ΕΕ. Η 
υποχρέωση τοποθέτησης συσκευών βιντεοσκόπησης και άλλου εξοπλισμού παρακολούθησης 
απορρίψεων στα σκάφη θα ισχύει, επομένως, μόνο για σκάφη για οποία έχει διαπιστωθεί ότι 
υπάρχει υψηλός κίνδυνος μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης.

Τροπολογία 493
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη μπορούν να τοποθετούν 
παρατηρητές ελέγχου στα αλιευτικά 
σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, 
προκειμένου να παρακολουθούν την 
αλιεία που υπόκειται στην υποχρέωση 
εκφόρτωσης. Όλες οι δαπάνες που 
προκύπτουν από την εκτέλεση των 
καθηκόντων των παρατηρητών ελέγχου 
βάσει αυτού του καθεστώτος βαρύνουν 
τα κράτη μέλη σημαίας. Τα κράτη μέλη 
δεν χρεώνουν τις δαπάνες αυτές, εν μέρει 
ή συνολικά, στους αντίστοιχους 
επιχειρηματίες των αλιευτικών σκαφών 
που φέρουν τη σημαία τους και 
επιδίδονται στον σχετικό τύπο αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 494
Manuel Bompard

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης, καθώς και τη συλλογή 
αξιόπιστων δεδομένων αλίευσης και 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων 
ειδών. Για τον σκοπό αυτό, όλα τα 
αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μήκους άνω των 12 μέτρων είναι 
εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά συστήματα 
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τηλεόρασης συνεχούς καταγραφής 
(CCTV) που περιλαμβάνουν την 
αποθήκευση δεδομένων.

εξ αποστάσεως ελέγχου, τα οποία 
συνίστανται ιδίως στην εγκατάσταση 
συστημάτων κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης συνεχούς καταγραφής 
(CCTV) που περιλαμβάνουν την 
αποθήκευση δεδομένων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης εξ αποστάσεως έχουν τη δυνατότητα να δώσουν 
ώθηση σε σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων και την προστασία των 
ευαίσθητων ειδών. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διευρυνθεί η δυνατότητα χρήσης τους και 
για άλλους στόχους πέραν του ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης. Οι 
εκτεταμένοι έλεγχοι που καθίστανται δυνατοί με τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης εξ 
αποστάσεως πρέπει να γενικευτούν, στο μέτρο του δυνατού, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη 
εφαρμογή των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Τροπολογία 495
Raffaele Stancanelli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης. Για τον σκοπό αυτό, ένα 
ελάχιστο ποσοστό αλιευτικών σκαφών, 
συνολικού μήκους άνω των 32 μέτρων, 
που αλιεύουν είδη τα οποία υπόκεινται 
στην υποχρέωση εκφόρτωσης και φέρουν 
τη σημαία τους σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 είναι εξοπλισμένο, σε 
εθελοντική βάση, με συστήματα κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης συνεχούς 
καταγραφής (CCTV) που περιλαμβάνουν 
την αποθήκευση δεδομένων.

(Η εν λόγω τροποποίηση εφαρμόζεται στο 
σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)
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Or. it

Αιτιολόγηση

Για τους λόγους που περιγράφονται στην τροπολογία αριθ. 1

Τροπολογία 496
Bert-Jan Ruissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
ηλεκτρονικά συστήματα 
παρακολούθησης, όπως συστήματα 
κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 
συνεχούς καταγραφής (CCTV) και/ή να 
τοποθετούν παρατηρητές ελέγχου σε 
αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία 
τους.

Or. en

Τροπολογία 497
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης. Για τον σκοπό αυτό, ένα 
ελάχιστο ποσοστό αλιευτικών σκαφών 

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

ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης συνεχούς καταγραφής 
(CCTV) που περιλαμβάνουν την 
αποθήκευση δεδομένων, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3.

Or. it

Τροπολογία 498
Ivo Hristov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης. Για τον σκοπό αυτό, ένα 
ελάχιστο ποσοστό αλιευτικών σκαφών 
συνολικού μήκους άνω των 12 μέτρων 
που αλιεύουν είδη τα οποία υπόκεινται 
στην υποχρέωση εκφόρτωσης και φέρουν 
τη σημαία τους σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 είναι εξοπλισμένο με 
συστήματα κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης συνεχούς καταγραφής 
(CCTV) που περιλαμβάνουν την 
αποθήκευση δεδομένων.

Or. bg

Τροπολογία 499
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης, της αξιοπιστίας των 
δεδομένων αλίευσης και των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων 
ειδών. Για τον σκοπό αυτό, όλα τα σκάφη 
μήκους μεγαλύτερου των 12 μέτρων είναι 
εξοπλισμένα με συστήματα ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης εξ αποστάσεως, τα 
οποία αποτελούνται από συστήματα 
κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 
συνεχούς καταγραφής (CCTV), 
αισθητήρες διχτυών και συστήματα που 
περιλαμβάνουν την αποθήκευση 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να εξοπλιστούν τα αλιευτικά σκάφη με υψηλό κίνδυνο μη συμμόρφωσης προς 
τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής με αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης 
που είναι επικυρωμένα και ικανά να διευκολύνουν την επιβολή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
τη συλλογή δεδομένων και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευαίσθητων ειδών.

Τροπολογία 500
Ruža Tomašić

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κυκλώματος τηλεόρασης συνεχούς 
καταγραφής (CCTV) που περιλαμβάνουν 
την αποθήκευση δεδομένων.

Or. hr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για την εισαγωγή CCTV μπορεί να αναπτυχθεί σε εθελοντική βάση, ως επιλογή.

Τροπολογία 501
Anja Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης, της αξιοπιστίας των 
δεδομένων αλίευσης και των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων 
ειδών. Για τον σκοπό αυτό, όλα τα 
αλιευτικά σκάφη είναι εξοπλισμένα με 
συστήματα ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης εξ αποστάσεως, τα 
οποία αποτελούνται από συστήματα 
κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 
συνεχούς καταγραφής (CCTV), 
αισθητήρες διχτυών και συστήματα που 
περιλαμβάνουν την αποθήκευση 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 502
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 503
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 504
Bert-Jan Ruissen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 505
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 506
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. 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 σκαφών που προσδιορίζονται 
με ειδικά προγράμματα ελέγχου και 
επιθεώρησης που θεσπίζονται δυνάμει του 
άρθρου 95 ως υψηλού ή πολύ υψηλού 
κινδύνου μη συμμόρφωσης προς τους 
στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 507
Raffaele Stancanelli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το ποσοστό των αλιευτικών 
σκαφών που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 προσδιορίζεται για διαφορετικές 
κατηγορίες κινδύνου σε ειδικά 
προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης 
που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 95. 
Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων 
προσδιορίζονται επίσης οι κατηγορίες 
κινδύνου και οι τύποι αλιευτικών σκαφών, 
όπως υπολογίζονται με βάση το μήκος 
της παραγράφου 1, που περιλαμβάνονται 
σε αυτές τις κατηγορίες.
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(Η εν λόγω τροποποίηση εφαρμόζεται στο 
σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. it

Αιτιολόγηση

Για τους λόγους που περιγράφονται στην τροπολογία αριθ. 1

Τροπολογία 508
Manuel Bompard

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η υποχρέωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
ένα ελάχιστο ποσοστό σκαφών μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων, το οποίο 
καθορίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των 
σκαφών που προσδιορίζονται ως υψηλού 
ή πολύ υψηλού κινδύνου μη 
συμμόρφωσης με τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής από ειδικά 
προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης 
που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 95.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα σκάφη με υψηλό κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
πρέπει να είναι εξοπλισμένα με αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης, ανεξαρτήτως του 
μεγέθους τους. Η απαίτηση αυτή δικαιολογείται από την ανάγκη διατήρησης των αλιευτικών 
πόρων για τους οποίους θα υπήρχε κίνδυνος να επηρεαστούν αρνητικά από τη μη συμμόρφωση, 
μεταξύ άλλων και από σκάφος μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, προς τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής και ιδίως τους κανόνες που αφορούν τον περιορισμό των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών.
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Τροπολογία 509
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης, François-Xavier 
Bellamy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το ποσοστό των αλιευτικών 
σκαφών που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 προσδιορίζεται για κατηγορίες υψηλού 
κινδύνου όσον αφορά τη μη συμμόρφωση 
με την υποχρέωση εκφόρτωσης σε ειδικά 
προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης 
που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 95. 
Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων 
προσδιορίζονται επίσης οι κατηγορίες 
κινδύνου και οι τύποι αλιευτικών σκαφών 
που περιλαμβάνονται σε αυτές τις 
κατηγορίες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιοριστεί ο ορισμός των κατηγοριών κινδύνου.

Τροπολογία 510
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα αλιευτικά σκάφη που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
προσδιορίζονται σε ειδικά προγράμματα 
ελέγχου και επιθεώρησης που θεσπίζονται 
δυνάμει του άρθρου 95 ως υψηλού ή πολύ 
υψηλού κινδύνου μη συμμόρφωσης με 
την υποχρέωση εκφόρτωσης.
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προσδιορίζονται επίσης οι κατηγορίες 
κινδύνου και οι τύποι αλιευτικών σκαφών 
που περιλαμβάνονται σε αυτές τις 
κατηγορίες.

Or. fr

Τροπολογία 511
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα αλιευτικά σκάφη διαθέτουν 
συστήματα CCTV σε προσωρινή βάση, 
ως παρεπόμενη κύρωση στην εκτέλεση 
δύο ή περισσότερων σοβαρών 
παραβάσεων των κανόνων σχετικά με την 
υποχρέωση εκφόρτωσης δυνάμει του 
άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1380/2013.

Or. it

Τροπολογία 512
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός από τα συστήματα CCTV 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τη 
χρήση άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων 

διαγράφεται
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παρακολούθησης για τον σκοπό του 
ελέγχου της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

Or. fr

Τροπολογία 513
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός από τα συστήματα CCTV 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τη 
χρήση άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για τον σκοπό του 
ελέγχου της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 514
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός από τα συστήματα CCTV 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τη 
χρήση άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για τον σκοπό του 
ελέγχου της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 515
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός από τα συστήματα CCTV 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τη 
χρήση άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για τον σκοπό του 
ελέγχου της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 516
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης, François-Xavier 
Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός από τα συστήματα CCTV 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τη 
χρήση άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για τον σκοπό του 
ελέγχου της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

3. Αντί των παρατηρητών επί των 
σκαφών και των ηλεκτρονικών 
συστημάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, και όσον αφορά το ποσοστό 
των αλιευτικών σκαφών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση 
συστημάτων κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης συνεχούς καταγραφής 
(CCTV) που περιλαμβάνουν την 
αποθήκευση δεδομένων. Η χρήση των 
συστημάτων CCTV συνεχούς 
καταγραφής έχει εθελοντικό χαρακτήρα 
και συνδέεται με την παροχή κινήτρων, 
όπως αυξήσεις των χορηγούμενων 
ποσοστώσεων.
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Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν τη 
χρήση συστημάτων CCTV ως 
συνοδευτική κύρωση σε περιπτώσεις 
σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής σχετικά με 
την υποχρέωση εκφόρτωσης.
Η εγκατάσταση των ηλεκτρονικών 
συστημάτων παρακολούθησης, όπως και η 
αποθήκευση και η επεξεργασία των 
δεδομένων που παράγονται, τηρούν την 
εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των 
προσωπικών και επιχειρηματικών 
πληροφοριών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στη γνωμοδότησή της επί της πρότασης της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή έκρινε αντίθετη προς την υποχρέωση μη διάκρισης την τοποθέτηση 
συστημάτων CCTV στα σκάφη, διότι παραβιάζει τα εργασιακά δικαιώματα, το δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή και το επιχειρηματικό απόρρητο. Κατ’ εφαρμογή των συστάσεων της ΕΟΚΕ και 
προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης, προτείνουμε να 
ενισχυθεί η χρήση των παρατηρητών επί των σκαφών και να δημιουργηθεί ένας εθελοντικός 
μηχανισμός καθιέρωσης των συστημάτων CCTV με παροχή κινήτρων. Η υποχρεωτική 
εγκατάσταση συστημάτων CCTV πρέπει να περιοριστεί στα σκάφη που έχουν διαπράξεις 
σοβαρές παραβάσεις.

Τροπολογία 517
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός από τα συστήματα CCTV 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τη 
χρήση άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για τον σκοπό του 
ελέγχου της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

3. Εκτός από τους παρατηρητές 
ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τη 
χρήση άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για τον σκοπό του 
ελέγχου της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
συμπεριλαμβανομένων κυκλωμάτων 
κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 
(CCTV) συνεχούς καταγραφής, όπως 
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προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4.

Or. es

Τροπολογία 518
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός από τα συστήματα CCTV 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τη 
χρήση άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για τον σκοπό του 
ελέγχου της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

3. Εκτός από τους παρατηρητές 
ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τη 
χρήση άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για τον σκοπό του 
ελέγχου της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 
συνεχούς καταγραφής (CCTV), όπως 
αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4.

Or. en

Τροπολογία 519
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός από τα συστήματα CCTV 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τη 
χρήση άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για τον σκοπό του 
ελέγχου της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

3. Οι καταγραφές των συστημάτων 
CCTV ανήκουν στον ιδιοκτήτη του 
αλιευτικού σκάφους. Οι αρμόδιες αρχές 
εγγυώνται την εμπιστευτικότητα του 
περιεχομένου των καταγραφών και 
απαγορεύουν την κοινοποίησή τους, 
εκτός από τους σκοπούς που αναφέρονται 
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στο παρόν άρθρο.

Or. it

Τροπολογία 520
Raffaele Stancanelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός από τα συστήματα CCTV 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τη 
χρήση άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για τον σκοπό του 
ελέγχου της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

3. Εκτός από τα συστήματα CCTV 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν, σε 
συμφωνία με τα άλλα κράτη μέλη, τη 
χρήση, σε εθελοντική βάση, άλλων 
ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για τον σκοπό του 
ελέγχου της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

(Η εν λόγω τροποποίηση εφαρμόζεται στο 
σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. it

Αιτιολόγηση

Για τους λόγους που περιγράφονται στην τροπολογία αριθ. 1

Τροπολογία 521
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή εξετάζει την 
αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών 
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συστημάτων παρακολούθησης ως προς 
τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση εκφόρτωσης και τη συμβολή 
τους στην επίτευξη της μέγιστης 
βιώσιμης απόδοσης των σχετικών 
αποθεμάτων και υποβάλλει έκθεση στο 
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ... [5 έτη από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Or. fr

Τροπολογία 522
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Συμπληρωματικά προς τα 
ηλεκτρονικά συστήματα 
παρακολούθησης για σκοπούς ελέγχου 
της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να υποστηρίξουν τη 
χρήση συστημάτων που καθιστούν 
δυνατή τη διασφάλιση ευρύτερης 
παρακολούθησης της επιλεκτικότητας 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
απευθείας στα εργαλεία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διάφορες καινοτομίες τελούν υπό ανάπτυξη, όπως λογισμικά ψηφιακής αναγνώρισης σε 
πραγματικό χρόνο ή άλλα εργαλεία που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και καθιστούν 
δυνατή την καλύτερη παρακολούθηση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
απευθείας στα εργαλεία. Καθώς σκοπός της υποχρέωσης εκφόρτωσης είναι να ενθαρρυνθεί η 
περαιτέρω επιλεκτικότητα, τα εργαλεία αυτά πρέπει να ενσωματωθούν προκειμένου οι 
αλιευτικές δραστηριότητες να καταστούν επιλεκτικότερες εκ φύσεως και να μην ευνοείται μόνο 
ένας εκ των υστέρων έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω των συστημάτων CCTV.
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Τροπολογία 523
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα αλιευτικά σκάφη μπορούν να 
εξοπλίζονται με τεχνολογία CCTV σε 
εθελοντική βάση εάν η αρμόδια αρχή έχει 
χορηγήσει σχετικό κίνητρο, όπως αύξηση 
των ποσοστώσεων αλιευμάτων, ή 
ελευθερία επιλογής ως προς τη μέθοδο 
αλίευσης.

Or. en

Τροπολογία 524
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα αλιευτικά σκάφη μπορούν να 
εξοπλίζονται με την τεχνολογία CCTV σε 
εθελοντική βάση και σε συνδυασμό με 
κίνητρο το οποίο αποφασίζεται από την 
αρμόδια αρχή.

Or. es

Τροπολογία 525
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα αλιευτικά σκάφη μπορούν να 
διαθέτουν, σε εθελοντική βάση, 
συστήματα CCTV. Σε αυτήν την 
περίπτωση, απολαμβάνουν συγκεκριμένα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της 
ακύρωσης μορίων.

Or. it

Τροπολογία 526
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα αλιευτικά σκάφη εξοπλίζονται 
με τεχνολογία CCTV σε προσωρινή και 
υποχρεωτική βάση εάν έχουν διαπράξει 
δύο ή περισσότερες σοβαρές παραβάσεις 
των κανόνων που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 της ΚΑΠ, όταν αυτό 
αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή ως 
συνοδευτική κύρωση.

Or. en

Τροπολογία 527
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα αλιευτικά σκάφη εξοπλίζονται 
με την τεχνολογία CCTV σε προσωρινή 
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και υποχρεωτική βάση εάν έχουν 
διαπράξει δύο ή περισσότερες 
παραβάσεις των κανόνων που 
προβλέπονται στο άρθρο 15 της ΚΑΠ, 
όταν αυτό αποφασίζεται από την αρμόδια 
αρχή ως συνοδευτική κύρωση.

Or. es

Τροπολογία 528
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
ισχύουν έως ... [7 έτη από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προβλέπεται ημερομηνία λήξης ισχύος αυτού του άρθρου –7 έτη μετά την έναρξη ισχύος– 
προκειμένου να προταθεί η αναθεώρησή του με βάση τα συμπεράσματα της έκθεσης που θα 
υποβληθεί από την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έπειτα από 5 έτη εφαρμογής 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης για τον 
έλεγχο της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης και της συμβολής τους στην επίτευξη 
της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης των σχετικών αποθεμάτων.

Τροπολογία 529
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Η ιδιοκτησία του υλικού 
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καταγραφής CCTV ανήκει ανά πάσα 
στιγμή στον ιδιοκτήτη του αλιευτικού 
σκάφους. Οι αρμόδιες αρχές 
προστατεύουν και εγγυώνται την 
εμπιστευτικότητα και το δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας.

Or. es

Τροπολογία 530
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Η ιδιοκτησία του υλικού 
καταγραφής CCTV ανήκει ανά πάσα 
στιγμή στον ιδιοκτήτη του αλιευτικού 
σκάφους. Το επιχειρηματικό απόρρητο 
και τα δικαιώματα ιδιωτικότητας 
προστατεύονται και διασφαλίζονται από 
τις αρμόδιες αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 531
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις 
απαιτήσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές, 

διαγράφεται
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την εγκατάσταση και τη λειτουργία των 
ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για την παρακολούθηση 
της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
CCTV συνεχούς καταγραφής.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 532
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις 
απαιτήσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές, 
την εγκατάσταση και τη λειτουργία των 
ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για την παρακολούθηση 
της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
CCTV συνεχούς καταγραφής.

διαγράφεται

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 
παράγραφος 2.

Or. it

Τροπολογία 533
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τις απαιτήσεις, τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για την παρακολούθηση 
της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
CCTV συνεχούς καταγραφής.

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τα επιτρεπόμενα κίνητρα για 
την εθελοντική εγκατάσταση 
συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, τη 
διάρκεια σε περίπτωση υποχρεωτικής 
χρήσης, τις απαιτήσεις, τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία αυτών των ηλεκτρονικών 
συστημάτων παρακολούθησης για την 
παρακολούθηση της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων CCTV συνεχούς καταγραφής.

Or. es

Τροπολογία 534
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τις απαιτήσεις, τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για την παρακολούθηση 
της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
CCTV συνεχούς καταγραφής.

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τα επιτρεπόμενα κίνητρα για 
την εθελοντική τοποθέτηση συστημάτων 
CCTV, τη διάρκεια σε περίπτωση 
υποχρεωτικής χρήσης, τις απαιτήσεις, τις 
τεχνικές προδιαγραφές, την εγκατάσταση 
και τη λειτουργία αυτών των 
ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για την παρακολούθηση 
της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
CCTV συνεχούς καταγραφής.



AM\1204724EL.docx 101/185 PE650.704v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 535
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τις απαιτήσεις, τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για την παρακολούθηση 
της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
CCTV συνεχούς καταγραφής.

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τις απαιτήσεις, τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για την παρακολούθηση 
της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
CCTV συνεχούς καταγραφής, καθώς και 
με τα κίνητρα που προβλέπονται για την 
εγκατάσταση σε εθελοντική βάση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3α.

Or. it

Τροπολογία 536
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Θεόδωρος Ζαγοράκης, François-Xavier 
Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να θεσπίζει λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις, τις 
τεχνικές προδιαγραφές, την εγκατάσταση 
και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών 
συστημάτων παρακολούθησης για την 
παρακολούθηση της υποχρέωσης 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 119α για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις 
απαιτήσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές, την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία των 
ηλεκτρονικών συστημάτων 
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εκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων CCTV συνεχούς καταγραφής.

παρακολούθησης, καθώς και τα σχετικά 
κίνητρα εγκατάστασης, για την 
παρακολούθηση της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων CCTV συνεχούς καταγραφής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι συννομοθέτες πρέπει να διατηρήσουν την αρμοδιότητα επί αυτού του ζητήματος.

Τροπολογία 537
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τις απαιτήσεις, τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για την παρακολούθηση 
της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
CCTV συνεχούς καταγραφής.

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τις απαιτήσεις, τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για την παρακολούθηση 
της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
CCTV συνεχούς καταγραφής και 
επιτρεπόμενων κινήτρων για την 
εθελοντική τοποθέτηση αυτών των 
συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 538
Raffaele Stancanelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τις απαιτήσεις, τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για την παρακολούθηση 
της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
CCTV συνεχούς καταγραφής.

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, 
να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά 
με τις απαιτήσεις, τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων 
παρακολούθησης για την παρακολούθηση 
της υποχρέωσης εκφόρτωσης, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
CCTV συνεχούς καταγραφής.

(Η εν λόγω τροποποίηση εφαρμόζεται στο 
σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. it

Αιτιολόγηση

Για τους λόγους που περιγράφονται στην τροπολογία αριθ. 1

Τροπολογία 539
Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όσον αφορά την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 και 3, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 119α του παρόντος κανονισμού 
και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013 για τον προσδιορισμό 
λεπτομερειών σχετικά με τεχνικά μέτρα 
και μέτρα ελέγχου κατά παρέκκλιση από 
τον παρόντα κανονισμό, καθώς και 
τεχνικών μέτρων και μέτρων ελέγχου σε 
άλλους κανονισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων κανονισμών για 
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πολυετή σχέδια.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is important not just to add additional layers of legislation without analysing if 
simplifications can take place. Therefore the proposal should allow for simplification of 
measures in exempting vessels equipped with this new control tool from other existing 
legislation such as for instance control or technical conservations measures to the extent that 
these rules are not considered to have added value after the use of CCTV. Such derogations 
should be adopted by way of delegated acts following the procedure for regional cooperation 
and would thus be discussed in the regional groups and in the Expert Group for Fisheries and 
Aquaculture as well as being scrutinized by the European Parliament.

Τροπολογία 540
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) το άρθρο 28 διαγράφεται· διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά αναγκαία την προσαρμογή του κειμένου με αυτό που προτείνεται σε 
σχέση με το άρθρο παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009

Τροπολογία 541
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 33 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 542
Ivo Hristov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. bg

Τροπολογία 543
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή ή ο οργανισμός που 
έχει ορίσει καθιστούν τα δεδομένα της 
παραγράφου 2 προσβάσιμα στο κοινό.

Or. it

Τροπολογία 544
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις όπου τα στοιχεία 
που υποβάλλει ένα κράτος μέλος σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 βασίζονται σε 
εκτιμήσεις για ένα απόθεμα ή ομάδα 
αποθεμάτων, το κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή τις διορθωμένες ποσότητες 
που καθορίζονται με βάση τις δηλώσεις 
εκφόρτωσης μόλις καταστούν διαθέσιμες 
και το αργότερο 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία εκφόρτωσης.

3. Στις περιπτώσεις όπου τα στοιχεία 
που υποβάλλει ένα κράτος μέλος σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 βασίζονται σε 
εκτιμήσεις για ένα απόθεμα ή ομάδα 
αποθεμάτων, το κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή τις διορθωμένες ποσότητες 
που καθορίζονται με βάση τις δηλώσεις 
εκφόρτωσης μόλις καταστούν διαθέσιμες 
και το αργότερο 6 μήνες μετά την 
ημερομηνία εκφόρτωσης.

Or. en

Τροπολογία 545
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 33 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις όπου τα στοιχεία 
που υποβάλλει ένα κράτος μέλος σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 βασίζονται σε 
εκτιμήσεις για ένα απόθεμα ή ομάδα 
αποθεμάτων, το κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή τις διορθωμένες ποσότητες 
που καθορίζονται με βάση τις δηλώσεις 
εκφόρτωσης μόλις καταστούν διαθέσιμες 
και το αργότερο 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία εκφόρτωσης.

3. Στις περιπτώσεις όπου τα στοιχεία 
που υποβάλλει ένα κράτος μέλος σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 βασίζονται σε 
εκτιμήσεις για ένα απόθεμα ή ομάδα 
αποθεμάτων, το κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή τις διορθωμένες ποσότητες 
που καθορίζονται με βάση τις δηλώσεις 
εκφόρτωσης μόλις καταστούν διαθέσιμες 
και το αργότερο 3 μήνες μετά την 
ημερομηνία εκφόρτωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ορθές πληροφορίες εκφόρτωσης πρέπει να διατίθενται στην Επιτροπή όσο το δυνατόν 
ακριβέστερα σε σύντομο χρονικό διάστημα· οι 12 μήνες φαίνεται να είναι πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα για αυτή τη γνωστοποίηση.

Τροπολογία 546
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Στην περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος εντοπίσει ασυνέπειες μεταξύ των 
πληροφοριών που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3 και των αποτελεσμάτων της 
επικύρωσης που πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 109, διασταυρώνει 
και επαληθεύει τα δεδομένα ώστε να 
διορθώσει τυχόν ασυνέπειες. Επιπλέον, το 
κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή τις 
διορθωμένες ποσότητες που καθορίζονται 
με βάση αυτή την επικύρωση μόλις 
καταστούν διαθέσιμες και το αργότερο 3 
μήνες μετά την ημερομηνία εκφόρτωσης.
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Or. en

Τροπολογία 547
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ορθές πληροφορίες εκφόρτωσης πρέπει να διατίθενται στην Επιτροπή όσο το δυνατόν 
ακριβέστερα σε σύντομο χρονικό διάστημα· οι 12 μήνες φαίνεται να είναι πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα για αυτή τη γνωστοποίηση.

Τροπολογία 548
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα αλιεύματα που συλλαμβάνονται 
στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας και 

6. Τα αλιεύματα που συλλαμβάνονται 
στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας και 
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διατίθενται και πωλούνται στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
όσων είναι κάτω του ισχύοντος ελάχιστου 
μεγέθους αναφοράς διατήρησης, 
καταγράφονται από τα κράτη μέλη και τα 
στοιχεία για αυτά τα αλιεύματα 
υποβάλλονται στην Επιτροπή. 
Προσμετρώνται στην ποσόστωση που 
ισχύει για το κράτος μέλος σημαίας όταν 
υπερβαίνουν το 2 % των οικείων 
ποσοστώσεων. Η παρούσα παράγραφος 
δεν ισχύει για τα αλιεύματα που 
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια 
επιστημονικών ερευνών εν πλω, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου(*).

διατίθενται και πωλούνται στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
όσων είναι κάτω του ισχύοντος ελάχιστου 
μεγέθους αναφοράς διατήρησης, 
καταγράφονται από τα κράτη μέλη και τα 
στοιχεία για αυτά τα αλιεύματα 
υποβάλλονται στην Επιτροπή. 
Προσμετρώνται στην ποσόστωση που 
ισχύει για το κράτος μέλος σημαίας. Η 
παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τα 
αλιεύματα που λαμβάνονται κατά τη 
διάρκεια επιστημονικών ερευνών εν πλω, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου(*).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αλιεύματα που διατίθενται και πωλούνται στην αγορά θα πρέπει πάντα να προσμετρώνται 
στην ποσόστωση, καθώς η ποσότητά τους στη διάρκεια ενός έτους μπορεί να είναι σημαντική.

Τροπολογία 549
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 33 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η αλιευτική προσπάθεια που 
καταβάλλεται στα πλαίσια επιστημονικών 
ερευνών από σκάφος που φέρει αλιευτικό 
εργαλείο ή εργαλεία υπαγόμενα σε 
καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας ή 
δραστηριοποιούνται σε τύπο αλιείας 
υπαγόμενο σε καθεστώς αλιευτικής 
προσπάθειας εντός γεωγραφικής περιοχής 
υπαγόμενης στο συγκεκριμένο καθεστώς 
αλιευτικής προσπάθειας υπολογίζεται 
βάσει της μέγιστης επιτρεπόμενης 

8. Η αλιευτική προσπάθεια που 
καταβάλλεται στα πλαίσια επιστημονικών 
ερευνών από σκάφος που φέρει αλιευτικό 
εργαλείο ή εργαλεία υπαγόμενα σε 
καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας ή 
δραστηριοποιείται σε τύπο αλιείας 
υπαγόμενο σε καθεστώς αλιευτικής 
προσπάθειας εντός γεωγραφικής περιοχής 
υπαγόμενης στο συγκεκριμένο καθεστώς 
αλιευτικής προσπάθειας υπολογίζεται 
βάσει της μέγιστης επιτρεπόμενης 
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αλιευτικής προσπάθειας που σχετίζεται με 
το συγκεκριμένο αλιευτικό εργαλείο ή 
εργαλεία ή τύπο αλιείας και τη 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή του 
κράτους μέλους του οποίου τη σημαία 
φέρει, σε περίπτωση που τα αλιεύματα τα 
οποία συλλαμβάνονται κατά την αλιευτική 
προσπάθεια κυκλοφορήσουν στην αγορά 
και πωληθούν όταν υπερβαίνουν το 2 % 
της κατανεμηθείσας αλιευτικής 
προσπάθειας. Η παρούσα παράγραφος δεν 
ισχύει για τα αλιεύματα που λαμβάνονται 
κατά τη διάρκεια επιστημονικών ερευνών 
εν πλω, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/1004.

αλιευτικής προσπάθειας που σχετίζεται με 
το συγκεκριμένο αλιευτικό εργαλείο ή 
εργαλεία ή τύπο αλιείας και τη 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή του 
κράτους μέλους του οποίου τη σημαία 
φέρει, σε περίπτωση που τα αλιεύματα τα 
οποία συλλαμβάνονται κατά την αλιευτική 
προσπάθεια κυκλοφορήσουν στην αγορά 
και πωληθούν. Η παρούσα παράγραφος 
δεν ισχύει για τα αλιεύματα που 
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια 
επιστημονικών ερευνών εν πλω, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αλιεύματα που προέρχονται από την καταβαλλόμενη αλιευτική προσπάθεια και τα οποία 
διατίθενται και πωλούνται στην αγορά θα πρέπει πάντα να προσμετρώνται στην ποσόστωση, 
καθώς η ποσότητά τους μπορεί να είναι σημαντική στη διάρκεια ενός έτους.

Τροπολογία 550
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 27
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 33 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει τους 
μορφότυπους για τη διαβίβαση των 
στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.

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

Or. pt
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Τροπολογία 551
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
κράτος μέλος να υποβάλει πιο λεπτομερή 
στοιχεία από αυτά που προβλέπονται στο 
άρθρο 33 και σε μεγαλύτερη συχνότητα σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το 80 % 
μιας ποσόστωσης για ένα απόθεμα ή μια 
ομάδα αποθεμάτων θεωρείται ότι έχει 
εξαντληθεί. Το αίτημα αυτό δεν θα 
απαγορεύει στα κράτη μέλη να 
επωφελούνται από τη δυνατότητα χρήσης 
ανά έτος ευελιξίας της ποσόστωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αίτημα για πιο λεπτομερή στοιχεία και σε μεγαλύτερη συχνότητα δεν πρέπει να συνδεθεί με 
τη δυνατότητα των κρατών μελών για χρήση ανά έτος ευελιξίας της ποσόστωσης.

Τροπολογία 552
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 28
Κανονισμός (ΕΕ) 1224/2009
Άρθρο 34 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν πιο λεπτομερή 
στοιχεία από αυτά που προβλέπονται στο 
άρθρο 33 και σε μεγαλύτερη συχνότητα σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το 80 % 
μιας ποσόστωσης για ένα απόθεμα ή μια 
ομάδα αποθεμάτων θεωρείται ότι έχει 
εξαντληθεί.



PE650.704v01-00 112/185 AM\1204724EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 553
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 554
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απαγορεύει 
τις αλιευτικές δραστηριότητες είτε όσον 
αφορά το συγκεκριμένο απόθεμα ή ομάδα 
αποθεμάτων των οποίων η ποσόστωση 
εξαντλήθηκε, στον συγκεκριμένο τύπο 
αλιείας είτε για όλα ή για ομάδα των 
αλιευτικών σκαφών που φέρουν τα 
συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία στη 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή όπου 
σημειώθηκε η μέγιστη επιτρεπόμενη 

2. Από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απαγορεύει 
τις αλιευτικές δραστηριότητες είτε όσον 
αφορά το συγκεκριμένο απόθεμα ή ομάδα 
αποθεμάτων των οποίων η ποσόστωση 
εξαντλήθηκε, στον συγκεκριμένο τύπο 
αλιείας είτε για όλα ή για ομάδα των 
αλιευτικών σκαφών που φέρουν τα 
συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία στη 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή όπου 
σημειώθηκε η μέγιστη επιτρεπόμενη 
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αλιευτική προσπάθεια και καθορίζει 
προθεσμία εντός της οποίας επιτρέπονται 
οι μεταφορτώσεις, οι μεταφορές και οι 
εκφορτώσεις ή οι οριστικές δηλώσεις 
αλιευμάτων.

αλιευτική προσπάθεια, με την επιφύλαξη 
των αλιευτικών εργαλείων πολλαπλών 
χρήσεων, και καθορίζει προθεσμία εντός 
της οποίας επιτρέπονται οι μεταφορτώσεις, 
οι μεταφορές και οι εκφορτώσεις ή οι 
οριστικές δηλώσεις αλιευμάτων.

Or. it

Τροπολογία 555
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απαγορεύει 
τις αλιευτικές δραστηριότητες είτε όσον 
αφορά το συγκεκριμένο απόθεμα ή ομάδα 
αποθεμάτων των οποίων η ποσόστωση 
εξαντλήθηκε, στον συγκεκριμένο τύπο 
αλιείας είτε για όλα ή για ομάδα των 
αλιευτικών σκαφών που φέρουν τα 
συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία στη 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή όπου 
σημειώθηκε η μέγιστη επιτρεπόμενη 
αλιευτική προσπάθεια και καθορίζει 
προθεσμία εντός της οποίας επιτρέπονται 
οι μεταφορτώσεις, οι μεταφορές και οι 
εκφορτώσεις ή οι οριστικές δηλώσεις 
αλιευμάτων.

2. Από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απαγορεύει 
τις αλιευτικές δραστηριότητες είτε όσον 
αφορά το συγκεκριμένο απόθεμα ή ομάδα 
αποθεμάτων των οποίων η ποσόστωση 
εξαντλήθηκε, στον συγκεκριμένο τύπο 
αλιείας είτε για όλα ή για ομάδα των 
αλιευτικών σκαφών στη συγκεκριμένη 
γεωγραφική περιοχή όπου σημειώθηκε η 
μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική 
προσπάθεια και καθορίζει προθεσμία εντός 
της οποίας επιτρέπονται οι μεταφορτώσεις, 
οι μεταφορές και οι εκφορτώσεις ή οι 
οριστικές δηλώσεις αλιευμάτων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ορισμένα εργαλεία ενδέχεται να έχουν πολλαπλή 
λειτουργία.
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Τροπολογία 556
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η απόφαση η οποία αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 δημοσιοποιείται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και 
κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή. 
Δημοσιοποιείται επίσης στον δημόσιο 
ιστότοπο της Επιτροπής. Από την 
ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση 
δημοσιοποιείται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
για την απαγόρευση, εντός των υδάτων και 
της επικράτειάς τους, των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων όσον αφορά το 
συγκεκριμένο απόθεμα ή ομάδα 
αποθεμάτων, είτε από όλα ή από ομάδα 
αλιευτικών σκαφών τα οποία φέρουν τη 
σημαία του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους.

3. Η απόφαση η οποία αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 δημοσιοποιείται 
αμέσως από το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος και κοινοποιείται αμέσως στην 
Επιτροπή. Δημοσιοποιείται επίσης στον 
δημόσιο ιστότοπο της Επιτροπής. Από την 
ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση 
δημοσιοποιείται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
για την απαγόρευση, εντός των υδάτων και 
της επικράτειάς τους, των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων όσον αφορά το 
συγκεκριμένο απόθεμα ή ομάδα 
αποθεμάτων, είτε από όλα ή από ομάδα 
αλιευτικών σκαφών τα οποία φέρουν τη 
σημαία του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 557
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) το άρθρο 36 απαλείφεται.

Or. pt
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Τροπολογία 558
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) το άρθρο 37 απαλείφεται.

Or. pt

Τροπολογία 559
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) στο άρθρο 36, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«2. Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι 
οι αλιευτικές δυνατότητες τις οποίες 
διαθέτει η Ένωση, ένα κράτος μέλος ή 
ομάδα κρατών μελών θεωρείται ότι έχουν 
εξαντληθεί, ενημερώνει σχετικά τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και δύναται 
να απαγορεύει τις αλιευτικές 
δραστηριότητες στις αντίστοιχες 
περιοχές, με τα αντίστοιχα εργαλεία, για 
τα αποθέματα, την ομάδα αποθεμάτων ή 
για τους στόλους που συμμετέχουν στις 
συγκεκριμένες αλιευτικές δραστηριότητες 
μέσω εκτελεστικών πράξεων.»

Or. pt

Τροπολογία 560
João Ferreira
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 37 – παράγραφοι 2 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) το άρθρο 37 τροποποιείται ως 
εξής:

διαγράφεται

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Εάν η ζημία την οποία έχει 
υποστεί το κράτος μέλος, στο οποίο 
απαγορεύθηκε η αλιεία πριν από την 
εξάντληση των αλιευτικών του 
δυνατοτήτων δεν αποκατασταθεί, η 
Επιτροπή εγκρίνει μέτρα με στόχο να 
αποκατασταθεί δεόντως η προκληθείσα 
ζημία, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 119 
παράγραφος 2. Τα μέτρα αυτά μπορεί να 
συνεπάγονται μειώσεις στις αλιευτικές 
δυνατότητες οιουδήποτε κράτους μέλους 
έχει υπερβεί τις ποσοστώσεις του, ώστε οι 
αφαιρούμενες ποσότητες να 
κατανέμονται κατάλληλα στα κράτη μέλη 
που απαγόρευσαν τις αλιευτικές τους 
δραστηριότητες πριν από την εξάντληση 
των αλιευτικών τους δυνατοτήτων.
«β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, κανόνες σχετικά 
με:
α) την κοινοποίηση ζημίας την οποία 
έχει υποστεί ένα κράτος μέλος,
β) τον εντοπισμό των κρατών μελών 
τα οποία έχουν υποστεί ζημία και το ύψος 
της εν λόγω ζημίας,
γ) τον εντοπισμό των κρατών μελών 
τα οποία έχουν υπεραλιεύσει και τις 
ποσότητες ιχθύων που έχουν αλιεύσει 
καθ’ υπέρβαση των επιτρεπόμενων 
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ορίων,
δ) τις μειώσεις στις αλιευτικές 
δυνατότητες οιουδήποτε κράτους μέλους 
έχει υπερβεί τις ποσοστώσεις του, 
ανάλογα με τις αλιευτικές δυνατότητες 
τις οποίες το εν λόγω κράτος έχει υπερβεί,
ε) τις επιπλέον αλιευτικές 
δυνατότητες που πρέπει να χορηγηθούν 
στα κράτη μέλη που έχουν υποστεί ζημία 
ανάλογα με τη ζημία που έχουν υποστεί,
στ) τις ημερομηνίες κατά τις οποίες 
αρχίζουν να ισχύουν οι εν λόγω αυξήσεις 
και μειώσεις και
ζ) όπου κρίνεται σκόπιμο, 
οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο μέτρο για 
την αντιμετώπιση της ζημίας την οποία 
έχουν υποστεί.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.»

Or. pt

Τροπολογία 561
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 33
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, με 
εκτελεστικές πράξεις, λεπτομερείς 
κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου όσον αφορά:

διαγράφεται

α) την επαλήθευση της ισχύος του 
κινητήρα των αλιευτικών σκαφών·
β) την επαλήθευση της 
χωρητικότητας των αλιευτικών σκαφών·
γ) την επαλήθευση του είδους, του 
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αριθμού και των χαρακτηριστικών των 
αλιευτικών εργαλείων.

Or. pt

Τροπολογία 562
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 33
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – 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 563
Rosa D’Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 39α:

διαγράφεται

«Άρθρο 39α
Συνεχής παρακολούθηση της ισχύος του 
κινητήρα
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τα σκάφη που χρησιμοποιούν τα 
ακόλουθα ενεργά αλιευτικά εργαλεία: 
τράτες, γρίπους και κυκλωτικά δίχτυα, 
είναι εξοπλισμένα με μόνιμα 
εγκατεστημένες συσκευές που μετρούν 
και καταγράφουν την ισχύ κινητήρα στις 
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περιπτώσεις όπου:
α) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα 
κινητήρα πρόωσης με πιστοποιημένη 
ισχύ κινητήρα που υπερβαίνει τα 221 
κιλοβάτ· ή
β) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα με 
κινητήρες πρόωσης με πιστοποιημένη 
ισχύ κινητήρα μεταξύ 120 και 221 
κιλοβάτ και δραστηριοποιούνται σε 
περιοχές που υπάγονται σε καθεστώς 
προσπάθειας ή σε περιορισμούς όσον 
αφορά την ισχύ κινητήρα·
2. Οι συσκευές που αναφέρονται την 
παράγραφο 1, και πιο συγκεκριμένα οι 
μόνιμα προσαρτημένοι μετρητές τάσης 
άξονα και στροφόμετρα, διασφαλίζουν τη 
συνεχή μέτρηση της ισχύος κινητήρα 
πρόωσης σε κιλοβάτ.
3. Οι πλοίαρχοι διασφαλίζουν ότι οι 
συσκευές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λειτουργούν σε συνεχή βάση 
και ότι τα στοιχεία από τη συνεχή 
μέτρηση της ισχύος κινητήρα πρόωσης 
καταγράφονται και αποθηκεύονται επί 
του σκάφους και είναι πάντα προσβάσιμα 
για τους υπαλλήλους.
4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις 
τεχνικές απαιτήσεις και τα 
χαρακτηριστικά των συσκευών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 
2. ’

Or. it

Τροπολογία 564
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 39α:

διαγράφεται

«Άρθρο 39α
Συνεχής παρακολούθηση της ισχύος του 
κινητήρα
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τα σκάφη που χρησιμοποιούν τα 
ακόλουθα ενεργά αλιευτικά εργαλεία: 
τράτες, γρίπους και κυκλωτικά δίχτυα, 
είναι εξοπλισμένα με μόνιμα 
εγκατεστημένες συσκευές που μετρούν 
και καταγράφουν την ισχύ κινητήρα στις 
περιπτώσεις όπου:
α) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα 
κινητήρα πρόωσης με πιστοποιημένη 
ισχύ κινητήρα που υπερβαίνει τα 221 
κιλοβάτ· ή
β) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα με 
κινητήρες πρόωσης με πιστοποιημένη 
ισχύ κινητήρα μεταξύ 120 και 221 
κιλοβάτ και δραστηριοποιούνται σε 
περιοχές που υπάγονται σε καθεστώς 
προσπάθειας ή σε περιορισμούς όσον 
αφορά την ισχύ κινητήρα·
2. Οι συσκευές που αναφέρονται την 
παράγραφο 1, και πιο συγκεκριμένα οι 
μόνιμα προσαρτημένοι μετρητές τάσης 
άξονα και στροφόμετρα, διασφαλίζουν τη 
συνεχή μέτρηση της ισχύος κινητήρα 
πρόωσης σε κιλοβάτ.
3. Οι πλοίαρχοι διασφαλίζουν ότι οι 
συσκευές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λειτουργούν σε συνεχή βάση 
και ότι τα στοιχεία από τη συνεχή 
μέτρηση της ισχύος κινητήρα πρόωσης 
καταγράφονται και αποθηκεύονται επί 
του σκάφους και είναι πάντα προσβάσιμα 
για τους υπαλλήλους.
4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
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λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις 
τεχνικές απαιτήσεις και τα 
χαρακτηριστικά των συσκευών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 
2. ’

Or. it

Τροπολογία 565
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 39-α:

διαγράφεται

«Άρθρο 39-α
Συνεχής παρακολούθηση της ισχύος του 
κινητήρα
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τα σκάφη που χρησιμοποιούν τα 
ακόλουθα ενεργά αλιευτικά εργαλεία: 
τράτες, γρίπους και κυκλωτικά δίχτυα, 
είναι εξοπλισμένα με μόνιμα 
εγκατεστημένες συσκευές που μετρούν 
και καταγράφουν την ισχύ κινητήρα στις 
περιπτώσεις όπου:
α) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα 
κινητήρα πρόωσης με πιστοποιημένη 
ισχύ κινητήρα που υπερβαίνει τα 221 
κιλοβάτ·
β) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα με 
κινητήρες πρόωσης με πιστοποιημένη 
ισχύ κινητήρα μεταξύ 120 και 221 
κιλοβάτ και δραστηριοποιούνται σε 
περιοχές που υπάγονται σε καθεστώς 
προσπάθειας ή σε περιορισμούς όσον 
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αφορά την ισχύ κινητήρα·
2. Οι συσκευές που αναφέρονται την 
παράγραφο 1, και πιο συγκεκριμένα οι 
μόνιμα προσαρτημένοι μετρητές τάσης 
άξονα και στροφόμετρα, διασφαλίζουν τη 
συνεχή μέτρηση της ισχύος κινητήρα 
πρόωσης σε κιλοβάτ.
3. Οι πλοίαρχοι διασφαλίζουν ότι οι 
συσκευές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λειτουργούν σε συνεχή βάση 
και ότι τα στοιχεία από τη συνεχή 
μέτρηση της ισχύος κινητήρα πρόωσης 
καταγράφονται και αποθηκεύονται επί 
του σκάφους και είναι πάντα προσβάσιμα 
για τους υπαλλήλους.
4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις 
τεχνικές απαιτήσεις και τα 
χαρακτηριστικά των συσκευών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 119 
παράγραφος 2.»

Or. pt

Τροπολογία 566
Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρκεί να ανατεθεί στις αρμόδιες αρχές ο έλεγχος των πιστοποιητικών κινητήρων.
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Τροπολογία 567
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
σκάφη που χρησιμοποιούν τα ακόλουθα 
ενεργά αλιευτικά εργαλεία: τράτες, 
γρίπους και κυκλωτικά δίχτυα, είναι 
εξοπλισμένα με μόνιμα εγκατεστημένες 
συσκευές που μετρούν και καταγράφουν 
την ισχύ κινητήρα στις περιπτώσεις όπου:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
σκάφη που χρησιμοποιούν τα ακόλουθα 
ενεργά αλιευτικά εργαλεία: τράτες, 
γρίπους και κυκλωτικά δίχτυα, και τα 
οποία έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση 
όπως ορίζεται στο άρθρο 90 παράγραφος 
2 στοιχείο ιζ), είναι εξοπλισμένα με 
μόνιμα εγκατεστημένες συσκευές που 
μετρούν και καταγράφουν την ισχύ 
κινητήρα στις περιπτώσεις όπου:

Or. fr

Τροπολογία 568
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
σκάφη που χρησιμοποιούν τα ακόλουθα 
ενεργά αλιευτικά εργαλεία: τράτες, 
γρίπους και κυκλωτικά δίχτυα, είναι 
εξοπλισμένα με μόνιμα εγκατεστημένες 
συσκευές που μετρούν και καταγράφουν 
την ισχύ κινητήρα στις περιπτώσεις όπου:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
σκάφη συνολικού μήκους άνω των 10 
μέτρων που χρησιμοποιούν τα ακόλουθα 
εργαλεία, όπως τράτες και γρίπους, είναι 
εξοπλισμένα με μόνιμα εγκατεστημένες 
συσκευές που μετρούν και καταγράφουν 
την ισχύ κινητήρα στις περιπτώσεις όπου:

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα εγκατάστασης συσκευών για τη μέτρηση της ισχύος του κινητήρα φαίνεται να 
είναι υπερβολικά επαχθής για τα σκάφη αλιείας μικρής κλίμακας, τα οποία, μεταξύ άλλων, 
δύσκολα μπορούν να επωφεληθούν από οφέλη λόγω μεγαλύτερης ισχύος, δεδομένου του 
περιορισμένου χρόνου που περνούν θάλασσα και το μικρό μέγεθος του σκάφους. Η μέτρηση 
πρέπει επίσης να περιορίζεται σε σκάφη που χρησιμοποιούν μεθόδους αλιείας για τις οποίες η 
ισχύς του κινητήρα επηρεάζει την αλιευτική προσπάθεια.

Τροπολογία 569
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
σκάφη που χρησιμοποιούν τα ακόλουθα 
ενεργά αλιευτικά εργαλεία: τράτες, 
γρίπους και κυκλωτικά δίχτυα, είναι 
εξοπλισμένα με μόνιμα εγκατεστημένες 
συσκευές που μετρούν και καταγράφουν 
την ισχύ κινητήρα στις περιπτώσεις όπου:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
σκάφη που χρησιμοποιούν τα ακόλουθα 
ενεργά αλιευτικά εργαλεία: τράτες, 
γρίπους και ενεργά, κυκλωτικά δίχτυα, 
είναι εξοπλισμένα με μόνιμα 
εγκατεστημένες συσκευές που μετρούν και 
καταγράφουν την ισχύ κινητήρα στις 
περιπτώσεις όπου:

Or. it

Τροπολογία 570
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα 
κινητήρα πρόωσης με πιστοποιημένη ισχύ 
κινητήρα που υπερβαίνει τα 221 κιλοβάτ· 
ή

α) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα με 
κινητήρα πρόωσης με πιστοποιημένη ισχύ 
κινητήρα που υπερβαίνει τα 221 κιλοβάτ· 
και
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Or. en

Τροπολογία 571
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα 
κινητήρα πρόωσης με πιστοποιημένη ισχύ 
κινητήρα που υπερβαίνει τα 221 κιλοβάτ· 
ή

α) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα με 
κινητήρα πρόωσης με πιστοποιημένη ισχύ 
κινητήρα που υπερβαίνει τα 221 κιλοβάτ· 
και

Or. es

Τροπολογία 572
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα 
κινητήρα πρόωσης με πιστοποιημένη ισχύ 
κινητήρα που υπερβαίνει τα 221 κιλοβάτ· 
ή

α) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα με 
κινητήρα πρόωσης με πιστοποιημένη ισχύ 
κινητήρα που υπερβαίνει τα 221 κιλοβάτ· 
και

Or. es

Τροπολογία 573
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α



PE650.704v01-00 126/185 AM\1204724EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα 
κινητήρα πρόωσης με πιστοποιημένη ισχύ 
κινητήρα που υπερβαίνει τα 221 κιλοβάτ· 
ή

α) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα 
κινητήρα πρόωσης με πιστοποιημένη ισχύ 
κινητήρα που υπερβαίνει τα 221 κιλοβάτ· 
και

Or. it

Τροπολογία 574
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα με 
κινητήρες πρόωσης με πιστοποιημένη 
ισχύ κινητήρα μεταξύ 120 και 221 
κιλοβάτ και δραστηριοποιούνται σε 
περιοχές που υπάγονται σε καθεστώς 
προσπάθειας ή σε περιορισμούς όσον 
αφορά την ισχύ κινητήρα·

β) δραστηριοποιούνται σε περιοχές 
που υπάγονται σε καθεστώς προσπάθειας ή 
σε περιορισμούς όσον αφορά την ισχύ 
κινητήρα·

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε ένα καθεστώς ΤAC, δεν έχει σημασία το μέγεθος ή η ισχύς κινητήρα του σκάφους, καθώς η 
χορηγούμενη ποσόστωση επιβάλλει σχετικούς περιορισμούς. Ως εκ τούτου, το παρόν άρθρο θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε αλιευτικά σκάφη που επιδίδονται στην αλιεία αποθεμάτων ιχθύων 
που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων.

Τροπολογία 575
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα με 
κινητήρες πρόωσης με πιστοποιημένη 
ισχύ κινητήρα μεταξύ 120 και 221 
κιλοβάτ και δραστηριοποιούνται σε 
περιοχές που υπάγονται σε καθεστώς 
προσπάθειας ή σε περιορισμούς όσον 
αφορά την ισχύ κινητήρα·

β) δραστηριοποιούνται σε περιοχές 
που υπάγονται σε καθεστώς προσπάθειας ή 
σε περιορισμούς όσον αφορά την ισχύ 
κινητήρα·

Or. en

Τροπολογία 576
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα με 
κινητήρες πρόωσης με πιστοποιημένη 
ισχύ κινητήρα μεταξύ 120 και 221 
κιλοβάτ και δραστηριοποιούνται σε 
περιοχές που υπάγονται σε καθεστώς 
προσπάθειας ή σε περιορισμούς όσον 
αφορά την ισχύ κινητήρα·

β) δραστηριοποιούνται σε περιοχές 
που υπάγονται σε καθεστώς προσπάθειας ή 
σε περιορισμούς όσον αφορά την ισχύ 
κινητήρα·

Or. it

Τροπολογία 577
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα σκάφη είναι εξοπλισμένα με 
κινητήρες πρόωσης με πιστοποιημένη 

β) τα σκάφη δραστηριοποιούνται σε 
περιοχές που υπάγονται σε καθεστώς 
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ισχύ κινητήρα μεταξύ 120 και 221 
κιλοβάτ και δραστηριοποιούνται σε 
περιοχές που υπάγονται σε καθεστώς 
προσπάθειας ή σε περιορισμούς όσον 
αφορά την ισχύ κινητήρα·

αλιευτικής προσπάθειας ή σε 
περιορισμούς όσον αφορά την ισχύ 
κινητήρα·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η συνεχής παρακολούθηση της ισχύος του κινητήρα φαίνεται περιττή στους τύπους αλιείας των 
οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω TAC και ποσοστώσεων, καθώς τα περισσότερα 
κιλοβάτ δεν συνεπάγονται περισσότερα αλιεύματα. Λαμβανομένης υπόψη της αρχής της 
αναλογικότητας, αυτός ο τύπος ελέγχου πρέπει να περιορίζεται στους τύπους αλιείας για τους 
οποίους υπάρχει ενωσιακό σύστημα διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας. Σε κάθε 
περίπτωση, για τους τύπους αλιείας των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω TAC και 
ποσοστώσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να καταφεύγουν σε σχέδια δειγματοληψίας.

Τροπολογία 578
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε τα αλιευτικά σκάφη 
συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω 
που έχουν λάβει χρηματοδοτική στήριξη 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας για τον εκσυγχρονισμό ή την 
αντικατάσταση του κινητήρα να είναι 
εξοπλισμένα με μόνιμα εγκατεστημένες 
διατάξεις οι οποίες μετρούν και 
καταγράφουν την ισχύ του κινητήρα.

Or. fr

Τροπολογία 579
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais



AM\1204724EL.docx 129/185 PE650.704v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συσκευές που αναφέρονται την 
παράγραφο 1, και πιο συγκεκριμένα οι 
μόνιμα προσαρτημένοι μετρητές τάσης 
άξονα και στροφόμετρα, διασφαλίζουν τη 
συνεχή μέτρηση της ισχύος κινητήρα 
πρόωσης σε κιλοβάτ.

2. Οι συσκευές που αναφέρονται την 
παράγραφο 1, και πιο συγκεκριμένα οι 
μόνιμα προσαρτημένοι μετρητές τάσης 
άξονα και στροφόμετρα, διασφαλίζουν τη 
συνεχή μέτρηση και καταγραφή της 
ισχύος κινητήρα πρόωσης σε κιλοβάτ.

Or. en

Τροπολογία 580
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 39 α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μετά 
από [8 έτη μετά από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος].

Or. it

Τροπολογία 581
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 35 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(35α) στο άρθρο 40, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
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μελών δύνανται να αναθέτουν την 
πιστοποίηση της ισχύος των κινητήρων σε 
νηογνώμονες ή σε άλλες επιχειρήσεις που 
διαθέτουν την απαραίτητη 
εμπειρογνωμοσύνη για την τεχνική 
εξέταση της ισχύος του κινητήρα. Οι 
προαναφερόμενοι πιστοποιούν ότι οι 
κινητήρες πρόωσης δεν είναι σε θέση να 
υπερβούν την επισήμως δηλωμένη ισχύ, 
μόνον εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα 
αύξησης της απόδοσης του κινητήρα 
πρόωσης πέραν της πιστοποιημένης 
ισχύος.

μελών δύνανται να αναθέτουν την 
πιστοποίηση της ισχύος των κινητήρων σε 
νηογνώμονες ή σε άλλες επιχειρήσεις που 
διαθέτουν την απαραίτητη 
εμπειρογνωμοσύνη για την τεχνική 
εξέταση της ισχύος του κινητήρα. Οι 
προαναφερόμενοι πιστοποιούν ότι οι 
κινητήρες πρόωσης δεν είναι σε θέση να 
υπερβούν την επισήμως δηλωμένη ισχύ, 
μόνον εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα 
αύξησης της απόδοσης του κινητήρα 
πρόωσης πέραν της πιστοποιημένης 
ισχύος. Οι εν λόγω νηογνώμονες και 
επιχειρήσεις ευθύνονται για την ορθότητα 
των πιστοποιήσεων.»

Or. xm

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

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία σκοπεύει να τροποποιήσει μια διάταξη εντός του υπάρχοντος νόμου - 
άρθρο 40 παράγραφος 3) - που δεν είχε αναφερθεί στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 582
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 36
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 40 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) στο άρθρο 40, η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται

6. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την 
πιστοποίηση της ισχύος κινητήρα 
πρόωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 119 παράγραφος 2.
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Or. it

Τροπολογία 583
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 36
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 40 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την 
πιστοποίηση της ισχύος κινητήρα 
πρόωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 119 παράγραφος 2.

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

Or. pt

Τροπολογία 584
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 36
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 40 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την 
πιστοποίηση της ισχύος κινητήρα 
πρόωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 
παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή δύναται, μέσω κατ 
'εξουσιοδότηση πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την 
πιστοποίηση της ισχύος κινητήρα 
πρόωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 
παράγραφος 2.

Or. it
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Τροπολογία 585
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις 
από στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, όπως το 
γεωγραφικό στίγμα σκάφους, στοιχεία του 
ημερολογίου αλιείας, ή τη συνεχή 
μέτρηση της ισχύος κινητήρα πρόωσης, 
ότι η ισχύς κινητήρα ενός αλιευτικού 
σκάφους είναι μεγαλύτερη από την ισχύ 
που αναφέρεται στην αλιευτική άδεια ή 
στο ενωσιακό ή εθνικό μητρώο του 
αλιευτικού στόλου, τα κράτη μέλη 
προβαίνουν σε φυσική επαλήθευση της 
ισχύος κινητήρα.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις 
από στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, όπως το 
γεωγραφικό στίγμα σκάφους, στοιχεία του 
ημερολογίου αλιείας, ότι η ισχύς κινητήρα 
ενός αλιευτικού σκάφους είναι μεγαλύτερη 
από την ισχύ που αναφέρεται στην 
αλιευτική άδεια ή στο ενωσιακό ή εθνικό 
μητρώο του αλιευτικού στόλου, τα κράτη 
μέλη προβαίνουν σε φυσική επαλήθευση 
της ισχύος κινητήρα.

Or. it

Τροπολογία 586
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις 
από στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, όπως το 
γεωγραφικό στίγμα σκάφους, στοιχεία του 
ημερολογίου αλιείας, ή τη συνεχή 
μέτρηση της ισχύος κινητήρα πρόωσης, 
ότι η ισχύς κινητήρα ενός αλιευτικού 
σκάφους είναι μεγαλύτερη από την ισχύ 
που αναφέρεται στην αλιευτική άδεια ή 
στο ενωσιακό ή εθνικό μητρώο του 
αλιευτικού στόλου, τα κράτη μέλη 
προβαίνουν σε φυσική επαλήθευση της 

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις 
από στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, όπως το 
γεωγραφικό στίγμα σκάφους, στοιχεία του 
ημερολογίου αλιείας, ότι η ισχύς κινητήρα 
ενός αλιευτικού σκάφους είναι μεγαλύτερη 
από την ισχύ που αναφέρεται στην 
αλιευτική άδεια ή στο ενωσιακό ή εθνικό 
μητρώο του αλιευτικού στόλου, τα κράτη 
μέλη προβαίνουν σε φυσική επαλήθευση 
της ισχύος κινητήρα.
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ισχύος κινητήρα.

Or. it

Τροπολογία 587
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 41 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή, στο πλαίσιο της έκθεσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 118, τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και τα 
μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση 
που η ισχύς του κινητήρα ή η 
χωρητικότητα του αλιευτικού σκάφους 
είναι υψηλότερες από εκείνες που 
δηλώνονται στην αλιευτική άδεια ή στο 
ενωσιακό ή εθνικό μητρώο του 
αλιευτικού στόλου.

Or. it

Τροπολογία 588
Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 39 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται

1. Ένα πολυετές σχέδιο μπορεί να 
καθορίζει ένα όριο ζώντος βάρους ειδών 
που υπάγονται σε πολυετές σχέδιο, άνω 
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του οποίου ένα αλιευτικό σκάφος 
υποχρεούται να εκφορτώνει τα αλιεύματά 
του σε καθορισμένο λιμένα ή σε σημείο 
πλησίον της ακτής.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή δεν είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 589
Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 39 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Το άρθρο 44 απαλείφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν όλα τα είδη πρέπει να στοιβάζονται χωριστά, αυτό θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα 
διαχείρισης και θα αυξήσει την ανάγκη για χώρο και πόρους επί του σκάφους. Η διατύπωση δεν 
λαμβάνει υπόψη το πολυετές σχέδιο για τη Βόρεια Θάλασσα, στο οποίο περιλαμβάνονται 
σχεδόν όλα τα σχετικά είδη.

Τροπολογία 590
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 39 α (νέο)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 44

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(39α) το άρθρο 44 τροποποιείται ως 
εξής:

Άρθρο 44 Άρθρο 44

Χωριστή στοιβασία των βυθόβιων Χωριστή στοιβασία των βυθόβιων 
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αλιευμάτων που υπάγονται σε πολυετή 
σχέδια

αλιευμάτων που υπάγονται σε πολυετή 
σχέδια

1. Όλα τα αλιεύματα βυθόβιων 
αποθεμάτων που υπάγονται σε πολυετές 
σχέδιο και διατηρούνται σε κοινοτικό 
αλιευτικό σκάφος συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω, τοποθετούνται σε δοχεία, 
συσκευασία ή περιέκτες, κάθε απόθεμα 
χωριστά και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διακρίνεται από άλλα δοχεία, 
διαμερίσματα ή περιέκτες.

1) Όλα τα αλιεύματα βυθόβιων 
αποθεμάτων που αποτελούν αντικείμενο 
σχεδίου αποκατάστασης ή διορθωτικών 
μέτρων, όπως ορίζονται στα πολυετή 
σχέδια, και διατηρούνται σε κοινοτικό 
αλιευτικό σκάφος συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω, τοποθετούνται σε δοχεία, 
συσκευασία ή περιέκτες, κάθε απόθεμα 
χωριστά και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διακρίνεται από άλλα δοχεία, 
διαμερίσματα ή περιέκτες.

2. Οι πλοίαρχοι κοινοτικών 
αλιευτικών σκαφών διατηρούν τα 
αλιεύματα βυθόβιων αποθεμάτων που 
υπάγονται σε πολυετές σχέδιο σύμφωνα με 
σχέδιο στοιβασίας στο οποίο περιγράφεται 
η θέση των διαφόρων ειδών στα αμπάρια.

2) Οι πλοίαρχοι κοινοτικών 
αλιευτικών σκαφών διατηρούν τα 
αλιεύματα βυθόβιων αποθεμάτων που 
υπάγονται σε σχέδιο αποκατάστασης ή 
διορθωτικά μέτρα, όπως ορίζονται σε 
πολυετή σχέδια, σύμφωνα με σχέδιο 
στοιβασίας στο οποίο περιγράφεται η θέση 
των διαφόρων ειδών στα αμπάρια.

3. Απαγορεύεται η διατήρηση επί 
κοινοτικού αλιευτικού σκάφους, εντός 
οιουδήποτε δοχείου, συσκευασίας ή 
περιέκτη, κάθε ποσότητας αλιευμάτων 
βυθόβιων αποθεμάτων που υπάγονται σε 
πολυετές σχέδιο, αναμεμειγμένης με 
οποιοδήποτε άλλο αλιευτικό προϊόν.

3) Απαγορεύεται η διατήρηση επί 
κοινοτικού αλιευτικού σκάφους, εντός 
οιουδήποτε δοχείου, συσκευασίας ή 
περιέκτη, κάθε ποσότητας αλιευμάτων 
βυθόβιων ιχθυαποθεμάτων που υπάγονται 
σε σχέδιο αποκατάστασης ή διορθωτικά 
μέτρα, όπως ορίζονται σε πολυετή 
σχέδια, αναμεμειγμένης με οποιοδήποτε 
άλλο αλιευτικό προϊόν.

Or. es

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

Τροπολογία 591
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 39 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 44
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(39α) Το άρθρο 44 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 44 Άρθρο 44

Χωριστή στοιβασία των βυθόβιων 
αλιευμάτων που υπάγονται σε πολυετή 
σχέδια

Χωριστή στοιβασία των βυθόβιων 
αλιευμάτων που υπάγονται σε πολυετή 
σχέδια

1. Όλα τα αλιεύματα βυθόβιων 
αποθεμάτων που υπάγονται σε πολυετές 
σχέδιο και διατηρούνται σε κοινοτικό 
αλιευτικό σκάφος συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω, τοποθετούνται σε δοχεία, 
συσκευασία ή περιέκτες, κάθε απόθεμα 
χωριστά και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διακρίνεται από άλλα δοχεία, 
διαμερίσματα ή περιέκτες.

1. Όλα τα αλιεύματα στοχευόμενων 
βυθόβιων αποθεμάτων που υπάγονται σε 
σχέδιο αποκατάστασης ή διορθωτικά 
μέτρα, όπως ορίζονται σε πολυετή 
σχέδια, και διατηρούνται σε κοινοτικό 
αλιευτικό σκάφος συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω, τοποθετούνται σε δοχεία, 
συσκευασία ή περιέκτες, κάθε απόθεμα 
χωριστά και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διακρίνεται από άλλα δοχεία, 
διαμερίσματα ή περιέκτες.

2. Οι πλοίαρχοι κοινοτικών 
αλιευτικών σκαφών διατηρούν τα 
αλιεύματα βυθόβιων αποθεμάτων που 
υπάγονται σε πολυετές σχέδιο σύμφωνα με 
σχέδιο στοιβασίας στο οποίο περιγράφεται 
η θέση των διαφόρων ειδών στα αμπάρια.

2. Οι πλοίαρχοι κοινοτικών 
αλιευτικών σκαφών διατηρούν τα 
αλιεύματα βυθόβιων αποθεμάτων που 
υπάγονται σε σχέδιο αποκατάστασης ή 
διορθωτικά μέτρα, όπως ορίζονται σε 
πολυετή σχέδια, σύμφωνα με σχέδιο 
στοιβασίας στο οποίο περιγράφεται η θέση 
των διαφόρων ειδών στα αμπάρια.

3. Απαγορεύεται η διατήρηση επί 
κοινοτικού αλιευτικού σκάφους, εντός 
οιουδήποτε δοχείου, συσκευασίας ή 
περιέκτη, κάθε ποσότητας αλιευμάτων 
βυθόβιων αποθεμάτων που υπάγονται σε 
πολυετές σχέδιο, αναμεμειγμένης με 
οποιοδήποτε άλλο αλιευτικό προϊόν.

3. Απαγορεύεται η διατήρηση επί 
κοινοτικού αλιευτικού σκάφους, εντός 
οιουδήποτε δοχείου, συσκευασίας ή 
περιέκτη, κάθε ποσότητας αλιευμάτων 
βυθόβιων αποθεμάτων που υπάγονται σε 
σχέδιο αποκατάστασης ή διορθωτικά 
μέτρα, όπως ορίζονται σε πολυετή 
σχέδια, αναμεμειγμένης με οποιοδήποτε 
άλλο αλιευτικό προϊόν.

Or. en

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

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στο άρθρο 8 του πολυετούς σχεδίου για τα Δυτικά Ύδατα και στο άρθρο 
7 του πολυετούς σχεδίου για τη Βόρεια Θάλασσα, και τροποποιεί το ισχύον άρθρο 44 του 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Τροπολογία 592
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 39 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 44

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(39α) το άρθρο 44 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 44 «Άρθρο 44 

Χωριστή στοιβασία των βυθόβιων 
αλιευμάτων που υπάγονται σε πολυετή 
σχέδια

Χωριστή στοιβασία των βυθόβιων 
αλιευμάτων που υπάγονται σε σχέδια 
αποκατάστασης ή διορθωτικά μέτρα τα 
οποία ορίζονται σε πολυετή σχέδια

1. Όλα τα αλιεύματα βυθόβιων 
αποθεμάτων που υπάγονται σε πολυετές 
σχέδιο και διατηρούνται σε κοινοτικό 
αλιευτικό σκάφος συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω, τοποθετούνται σε δοχεία, 
συσκευασία ή περιέκτες, κάθε απόθεμα 
χωριστά και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διακρίνεται από άλλα δοχεία, 
διαμερίσματα ή περιέκτες.

1. Όλα τα αλιεύματα βυθόβιων 
αποθεμάτων που υπάγονται σε σχέδια 
αποκατάστασης ή διορθωτικά μέτρα που 
ορίζονται σε πολυετή σχέδια, και 
διατηρούνται σε ενωσιακό αλιευτικό 
σκάφος συνολικού μήκους 12 μέτρων και 
άνω, τοποθετούνται σε δοχεία, συσκευασία 
ή περιέκτες, κάθε απόθεμα χωριστά και 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διακρίνεται από 
άλλα δοχεία, διαμερίσματα ή περιέκτες.

2. Οι πλοίαρχοι κοινοτικών 
αλιευτικών σκαφών διατηρούν τα 
αλιεύματα βυθόβιων αποθεμάτων που 
υπάγονται σε πολυετές σχέδιο σύμφωνα 
με σχέδιο στοιβασίας στο οποίο 
περιγράφεται η θέση των διαφόρων ειδών 
στα αμπάρια.

2. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών διατηρούν τα 
αλιεύματα των βυθόβιων αποθεμάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα 
με σχέδιο στοιβασίας στο οποίο 
περιγράφεται η θέση των διαφόρων ειδών 
στα αμπάρια.

3. Απαγορεύεται η διατήρηση επί 
κοινοτικού αλιευτικού σκάφους, εντός 
οιουδήποτε δοχείου, συσκευασίας ή 
περιέκτη, κάθε ποσότητας αλιευμάτων 
βυθόβιων αποθεμάτων που υπάγονται σε 
πολυετές σχέδιο, αναμεμειγμένης με 
οποιοδήποτε άλλο αλιευτικό προϊόν.

3. Απαγορεύεται η διατήρηση επί 
ενωσιακού αλιευτικού σκάφους, εντός 
οιουδήποτε δοχείου, συσκευασίας ή 
περιέκτη, κάθε ποσότητας των αλιευμάτων 
βυθόβιων αποθεμάτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, αναμεμειγμένης με 
οποιοδήποτε άλλο αλιευτικό προϊόν.»

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

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 44 του ισχύοντος κανονισμού ελέγχου, του 2009, πρέπει να προσαρμοστεί στο άρθρο 
7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/973 (πολυετές σχέδιο για τη Βόρεια Θάλασσα) και στο άρθρο 8 
του κανονισμού (ΕΕ) 2019/472 (πολυετές σχέδιο για τα Δυτικά Ύδατα). Η θέσπιση αυτών των 
πολυετών σχεδίων δημιούργησε προβλήματα έλλειψης χώρους επί των σκαφών, ιδίως στα 
μικρά σκάφη, όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες σχετικά με τη χωριστή στοιβασία.

Τροπολογία 593
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 39 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(39α) στο άρθρο 44, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Όλα τα αλιεύματα βυθόβιων 
αποθεμάτων που υπάγονται σε πολυετές 
σχέδιο και διατηρούνται σε κοινοτικό 
αλιευτικό σκάφος συνολικού μήκους 12 
μέτρων και άνω, τοποθετούνται σε δοχεία, 
συσκευασία ή περιέκτες, κάθε απόθεμα 
χωριστά και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διακρίνεται από άλλα δοχεία, 
διαμερίσματα ή περιέκτες.

«1. Βάσει της διαχείρισης κινδύνων, 
τα αλιεύματα βυθόβιων αποθεμάτων που 
υπάγονται σε ειδικό πρόγραμμα ελέγχου 
και επιθεώρησης που θεσπίζεται δυνάμει 
του άρθρου 95 και διατηρούνται σε 
κοινοτικό αλιευτικό σκάφος συνολικού 
μήκους 12 μέτρων και άνω, τοποθετούνται 
σε δοχεία, συσκευασία ή περιέκτες, κάθε 
απόθεμα χωριστά και κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να διακρίνεται από άλλα δοχεία, 
διαμερίσματα ή περιέκτες. »

Or. fr

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

Τροπολογία 594
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 39 β (νέο)
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(39β) στο άρθρο 44, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Οι πλοίαρχοι κοινοτικών 
αλιευτικών σκαφών διατηρούν τα 
αλιεύματα βυθόβιων αποθεμάτων που 
υπάγονται σε πολυετές σχέδιο σύμφωνα 
με σχέδιο στοιβασίας στο οποίο 
περιγράφεται η θέση των διαφόρων ειδών 
στα αμπάρια.

«2. Οι πλοίαρχοι κοινοτικών 
αλιευτικών σκαφών διατηρούν τα 
αλιεύματα βυθόβιων αποθεμάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα 
με σχέδιο στοιβασίας στο οποίο 
περιγράφεται η θέση των διαφόρων ειδών 
στα αμπάρια. »

Or. fr

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

Τροπολογία 595
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 39 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(39γ) στο άρθρο 44, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Απαγορεύεται η διατήρηση επί 
κοινοτικού αλιευτικού σκάφους, εντός 
οιουδήποτε δοχείου, συσκευασίας ή 
περιέκτη, κάθε ποσότητας αλιευμάτων 
βυθόβιων αποθεμάτων που υπάγονται σε 
πολυετές σχέδιο, αναμεμειγμένης με 
οποιοδήποτε άλλο αλιευτικό προϊόν.

«3. Απαγορεύεται η διατήρηση επί 
κοινοτικού αλιευτικού σκάφους, εντός 
οιουδήποτε δοχείου, συσκευασίας ή 
περιέκτη, κάθε ποσότητας αλιευμάτων 
βυθόβιων αποθεμάτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, αναμεμειγμένης με 
οποιοδήποτε άλλο αλιευτικό προϊόν. »

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712&from=EN)
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Τροπολογία 596
Anja Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που αφορούν τα απολεσθέντα εργαλεία πρέπει να αναφέρονται το συντομότερο 
δυνατόν, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας ή του παράκτιου κράτους 
μέλους να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν δράση, εάν είναι ακόμη δυνατόν, προκειμένου να 
προλαμβάνεται η ζημία στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Τροπολογία 597
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να αποτρέψουν τον κίνδυνο που μπορεί να ενέχουν τα 
απολεσθέντα εργαλεία για άλλους χρήστες του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τροπολογία 598
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«5. Τα κράτη μέλη συλλέγουν και 
καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με 
απωλεσθέντα εργαλεία και παρέχουν 
αυτές τις πληροφορίες την Επιτροπή 
κατόπιν αιτήματος.»

Or. pt

Τροπολογία 599
Catherine Chabaud, Stéphanie Yon-Courtin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη συλλέγουν και 
καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με 
απωλεσθέντα εργαλεία και παρέχουν 
αυτές τις πληροφορίες την Επιτροπή 
κατόπιν αιτήματος.

5. Τα κράτη μέλη συλλέγουν και 
καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με 
απολεσθέντα εργαλεία και παρέχουν αυτές 
τις πληροφορίες στην Επιτροπή και στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της 
Αλιείας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου 
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της Αλιείας διαβιβάζει τις πληροφορίες 
αυτές στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για 
την Ασφάλεια στη Θάλασσα και στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, 
στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας 
τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα απολεσθέντα αλιευτικά εργαλεία συνιστούν κίνδυνο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη 
θαλάσσια ασφάλεια. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με πιο ολοκληρωμένο τρόπο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι 
αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τη διαχείριση του ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου.

Τροπολογία 600
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη συλλέγουν και 
καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με 
απωλεσθέντα εργαλεία και παρέχουν 
αυτές τις πληροφορίες την Επιτροπή 
κατόπιν αιτήματος.

5. Τα κράτη μέλη συλλέγουν και 
καταγράφουν όλες τις πληροφορίες 
σχετικά με απολεσθέντα εργαλεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 και 
παρέχουν αυτές τις πληροφορίες στην 
Επιτροπή κατόπιν αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 601
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 42 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 48 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη συλλέγουν και 
καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με 
απωλεσθέντα εργαλεία και παρέχουν αυτές 
τις πληροφορίες την Επιτροπή κατόπιν 
αιτήματος.»

5. Τα κράτη μέλη συλλέγουν και 
καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με 
απωλεσθέντα εργαλεία και παρέχουν αυτές 
τις πληροφορίες την Επιτροπή.»

Or. it

Τροπολογία 602
Catherine Chabaud, Stéphanie Yon-Courtin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α)  στο άρθρο 48, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
5α. Το ευρωπαϊκό μητρώο που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
περιλαμβάνει τα απολεσθέντα στη 
θάλασσα εργαλεία και διασφαλίζει την 
καταγραφή και την κοινοποίηση 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
και των αρμόδιων οργανισμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν και να καταγράφουν τα στοιχεία των απολεσθέντων 
εργαλείων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα στοιχεία για τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μητρώου που θα περιλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες, ώστε να 
είναι δυνατή η ανάληψη πιο συντονισμένης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα εν λόγω 
απολεσθέντα εργαλεία αποτελούν κίνδυνο όχι μόνο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα αλλά και 
για την ασφάλεια των σκαφών και διασχίζουν ταχέως τα σύνορα.

Τροπολογία 603
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 42 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 48 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) στο άρθρο 48, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
5β. Η διαβίβαση των δεδομένων 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και 
άμεσα. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό κανόνων για τη διαβίβαση 
στοιχείων.

Or. fr

Τροπολογία 604
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έλεγχος των περιοχών περιορισμένης 
αλιείας

Έλεγχος των περιοχών περιορισμένης 
αλιείας και των θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των αλιευτικών σκαφών, όχι μόνον στις 
περιοχές περιορισμένης αλιείας, αλλά και στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές

Τροπολογία 605
Anja Hazekamp
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 43
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 606
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 607
Anja Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 608
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 609
Anja Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η συχνότητα των 
μεσοδιαστημάτων διαβίβασης δεδομένων 
αντιστοιχεί σχεδόν σε πραγματικό χρόνο 
και είναι 3 λεπτά κατ’ ανώτατο όριο, όταν 
ένα αλιευτικό σκάφος εισέρχεται σε 
περιοχή περιορισμένης αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 610
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το γεωγραφικό στίγμα κάθε 
αλιευτικού σκάφους διαβιβάζεται κάθε 2 
λεπτά από την είσοδο σε περιοχή 
περιορισμένης αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 611
Anja Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 612
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 613
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 43
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλα τα εργαλεία επί του σκάφους 
προσδένονται και στοιβάζονται κατά τη 
διάρκεια του διάπλου· και

α) όλα τα εργαλεία επί του σκάφους 
προσδένονται και στοιβάζονται πλήρως 
κατά τη διάρκεια του διάπλου· και

Or. en

Τροπολογία 614
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλα τα εργαλεία επί του σκάφους 
προσδένονται και στοιβάζονται κατά τη 
διάρκεια του διάπλου· και

α) όλα τα εργαλεία επί του σκάφους 
προσδένονται και στοιβάζονται κατά τη 
διάρκεια του διάπλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος καθορισμού συγκεκριμένου ορίου ταχύτητας, την οποία σε ορισμένες 
περιπτώσεις ορισμένα σκάφη δεν μπορούν να αναπτύξουν.

Τροπολογία 615
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η ταχύτητα κατά τον διάπλου 
είναι μεγαλύτερη των 6 κόμβων, εκτός 
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή 
αντίξοων συνθηκών. Στις περιπτώσεις 
αυτές, ο πλοίαρχος ενημερώνει αμέσως 

διαγράφεται
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το κέντρο παρακολούθησης αλιείας του 
κράτους μέλους σημαίας του, το οποίο 
ενημερώνει στη συνέχεια την αρμόδια 
αρχή του παράκτιου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος καθορισμού συγκεκριμένου ορίου ταχύτητας, την οποία σε ορισμένες 
περιπτώσεις ορισμένα σκάφη δεν μπορούν να αναπτύξουν.

Τροπολογία 616
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η συσκευή εντοπισμού που 
παρέχει το στίγμα των σκαφών σύμφωνα 
με το άρθρο 9 λειτουργεί σωστά.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 617
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε κάποιες περιοχές περιορισμένης αλιείας και θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, 
απαγορεύεται ακόμη και ο διάπλους σκαφών οποιουδήποτε είδους, σε άλλες περιπτώσεις δε 
αυτό θα μπορούσε να απαγορεύεται και σε κάποιες περιόδους της ημέρας ή του έτους.

Τροπολογία 618
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η συχνότητα του 
μεσοδιαστήματος διαβίβασης δεδομένων 
παρακολούθησης σκάφους αυξάνεται 
αυτόματα όσο πιο κοντά γίνεται στον 
πραγματικό χρόνο από τον είσοδο έως 
την έξοδο του σκάφους από περιοχή 
περιορισμένης αλιείας ή θαλάσσιας 
προστατευόμενης περιοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον διάπλου, ακόμη κι αν δεν μειωθεί η ταχύτητα του σκάφους, ο ρυθμός διαβίβασης 
είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο, αφού σε κανονική δραστηριότητα ο 
ρυθμός διαβίβασης είναι ανά 2 ώρες.

Τροπολογία 619
Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 43 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43α) Το άρθρο 52 διαγράφεται.
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Or. en

Τροπολογία 620
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 43 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43α) το άρθρο 54 απαλείφεται.

Or. pt

Τροπολογία 621
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ερασιτεχνική αλιεία στην επικράτειά τους 
και στα ενωσιακά ύδατα διεξάγεται κατά 
τρόπο συμβατό με τους στόχους και τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ερασιτεχνική αλιεία στην επικράτειά τους 
και στα ενωσιακά ύδατα διεξάγεται κατά 
τρόπο συμβατό με τους στόχους και τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
καθώς και με τα μέτρα διατήρησης της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των 
πολυετών σχεδίων.

Or. it

Τροπολογία 622
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ερασιτεχνική αλιεία στην επικράτειά τους 
και στα ενωσιακά ύδατα διεξάγεται κατά 
τρόπο συμβατό με τους στόχους και τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
ερασιτεχνική αλιεία στην επικράτειά τους 
και στα ενωσιακά ύδατα.

Or. pt

Τροπολογία 623
Anja Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ερασιτεχνική αλιεία στην επικράτειά τους 
και στα ενωσιακά ύδατα διεξάγεται κατά 
τρόπο συμβατό με τους στόχους και τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ερασιτεχνική αλιεία διεξάγεται κατά τρόπο 
συμβατό με τους στόχους και τους κανόνες 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός των εν λόγω μέτρων είναι να διασφαλιστεί ότι οι ερασιτέχνες αλιείς γνωρίζουν κάθε 
ισχύον μέτρο διατήρησης όταν πραγματοποιούν αλιευτικές δραστηριότητες, όπως ισχύει ήδη, 
για παράδειγμα, στις κυνηγετικές δραστηριότητες. Αποσκοπούν επίσης στη δημιουργία συνοχής 
μεταξύ των μέτρων διατήρησης που εγκρίνονται στην εμπορική αλιεία και των μέτρων στην 
ερασιτεχνική αλιεία που έχουν ως αντικείμενο τα ίδια αποθέματα ή είδη.

Τροπολογία 624
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη: διαγράφεται
α) δημιουργούν ένα σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για 
την παρακολούθηση του αριθμού των 
φυσικών και νομικών προσώπων που 
ασκούν ερασιτεχνικές αλιευτικές 
δραστηριότητες· και
β) συλλέγουν στοιχεία για τα 
αλιεύματα που προέρχονται από τις εν 
λόγω δραστηριότητες αλιείας μέσω των 
αναφορών αλιευμάτων ή άλλων 
μηχανισμών συλλογής στοιχείων που 
βασίζονται σε μεθοδολογία η οποία 
κοινοποιείται στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 625
Fredrick Federley

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη: Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν κατάλληλες πολιτικές, μεταξύ 
των οποίων μπορεί να περιλαμβάνονται 
τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 626
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) δημιουργούν ένα σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για την 
παρακολούθηση του αριθμού των φυσικών 
και νομικών προσώπων που ασκούν 
ερασιτεχνικές αλιευτικές δραστηριότητες, 
για τη διαβίβαση στους αιτούντες για τις 
εν λόγω άδειες των πληροφοριών που 
σχετίζονται με τα ενωσιακά μέτρα 
διατήρησης τα οποία εφαρμόζονται στην 
εν λόγω περιοχή, συμπεριλαμβανομένων 
των περιορισμών όσον αφορά τα 
αλιεύματα καθώς και των κανόνων 
επιβολής κυρώσεων· και

Or. es

Τροπολογία 627
Niclas Herbst

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) δημιουργούν ένα δωρεάν σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για την 
παρακολούθηση του αριθμού των φυσικών 
και νομικών προσώπων που ασκούν 
ερασιτεχνικές αλιευτικές δραστηριότητες, 
το οποίο διαβιβάζει σε καταχωρισμένα ή 
αδειοδοτημένα άτομα πληροφορίες που 
σχετίζονται με τα μέτρα διατήρησης τα 
οποία εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη 
περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των 
περιορισμών όσον αφορά τα αλιεύματα· 
και

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σήμερα, οι ερασιτέχνες αλιείς σε περίπου τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται ήδη να 
αλιεύουν στο πλαίσιο ενός συστήματος καταχώρισης ή χορήγησης αδειών. Στην παρούσα 
πρόταση, η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη την επιλογή μεταξύ ενός συστήματος χορήγησης 
αδειών και ενός συστήματος καταχώρισης. Σε χώρες στις οποίες δεν υπάρχει επί του παρόντος 
κανένα σύστημα, το παράδειγμα της Ιταλίας μπορεί να αποτελέσει οδηγό: η υποχρεωτική 
καταχώριση είναι δωρεάν. Όταν τέθηκε σε εφαρμογή πριν από λίγα χρόνια, εγγράφηκαν 
περισσότεροι από 800 000 Ιταλοί ερασιτέχνες αλιείς.

Τροπολογία 628
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) δημιουργούν ένα σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για την 
παρακολούθηση του αριθμού των φυσικών 
και νομικών προσώπων που ασκούν 
ερασιτεχνικές αλιευτικές δραστηριότητες, 
διασφαλίζοντας ότι τα εν λόγω πρόσωπα 
είναι ενημερωμένα σχετικά με όλες τις 
οικείες διατάξεις περί αλιείας και 
διατήρησης· και

Or. en

Τροπολογία 629
Anja Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημιουργούν ένα σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για την 
παρακολούθηση του αριθμού των φυσικών 

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

και νομικών προσώπων που ασκούν 
ερασιτεχνικές αλιευτικές δραστηριότητες 
και για την ενημέρωση των αιτούντων 
σχετικά με τα ισχύοντα ενωσιακά μέτρα 
διατήρησης στον τομέα της αλιείας· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός των εν λόγω μέτρων είναι να διασφαλιστεί ότι οι ερασιτέχνες αλιείς γνωρίζουν κάθε 
ισχύον μέτρο διατήρησης όταν πραγματοποιούν αλιευτικές δραστηριότητες, όπως ισχύει ήδη, 
για παράδειγμα, στις κυνηγετικές δραστηριότητες. Αποσκοπούν επίσης στη δημιουργία συνοχής 
μεταξύ των μέτρων διατήρησης που εγκρίνονται στην εμπορική αλιεία και των μέτρων στην 
ερασιτεχνική αλιεία που έχουν ως αντικείμενο τα ίδια αποθέματα ή είδη.

Τροπολογία 630
Pietro Bartolo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) δημιουργούν ένα σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για την 
παρακολούθηση του αριθμού των φυσικών 
και νομικών προσώπων που ασκούν 
ερασιτεχνικές αλιευτικές δραστηριότητες, 
προβλέποντας ένα κατάλληλο σύστημα 
κυρώσεων σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης· και

Or. it

Τροπολογία 631
Rosa D'Amato

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

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

α) δημιουργούν ένα σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για την 
παρακολούθηση του αριθμού των φυσικών 
και νομικών προσώπων που ασκούν 
ερασιτεχνικές αλιευτικές δραστηριότητες, 
προβλέποντας ένα κατάλληλο σύστημα 
κυρώσεων σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης· και

Or. it

Τροπολογία 632
Fredrick Federley

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) δημιουργία συστημάτων για τη 
συλλογή στοιχείων σχετικά με τον αριθμό 
των φυσικών και νομικών προσώπων που 
ασκούν ερασιτεχνικές αλιευτικές 
δραστηριότητες για είδη που υπόκεινται 
σε ενωσιακά μέτρα διατήρησης· και

Or. en

Τροπολογία 633
Ivo Hristov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συλλέγουν στοιχεία για τα 
αλιεύματα που προέρχονται από τις εν 

β) για είδη για τα οποία η 
ερασιτεχνική αλιεία ενδείκνυται να έχει 
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λόγω δραστηριότητες αλιείας μέσω των 
αναφορών αλιευμάτων ή άλλων 
μηχανισμών συλλογής στοιχείων που 
βασίζονται σε μεθοδολογία η οποία 
κοινοποιείται στην Επιτροπή.

σημαντική επίδραση στα αποθέματα, 
συλλέγουν στοιχεία για τα αλιεύματα που 
προέρχονται από τις εν λόγω 
δραστηριότητες αλιείας μέσω των 
αναφορών αλιευμάτων ή άλλων 
μηχανισμών συλλογής στοιχείων που 
βασίζονται σε μεθοδολογία η οποία 
κοινοποιείται στην Επιτροπή.

Or. bg

Τροπολογία 634
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συλλέγουν στοιχεία για τα 
αλιεύματα που προέρχονται από τις εν 
λόγω δραστηριότητες αλιείας μέσω των 
αναφορών αλιευμάτων ή άλλων 
μηχανισμών συλλογής στοιχείων που 
βασίζονται σε μεθοδολογία η οποία 
κοινοποιείται στην Επιτροπή.

β) συλλέγουν στοιχεία για τα 
αλιεύματα που προέρχονται από τις εν 
λόγω δραστηριότητες αλιείας μέσω των 
αναφορών αλιευμάτων ή άλλων 
μηχανισμών ηλεκτρονικής, ενδεχομένως, 
συλλογής στοιχείων που βασίζονται σε 
μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία είναι 
ομοιόμορφα για όλα τα κράτη μέλη και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Or. es

Τροπολογία 635
Fredrick Federley

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συλλέγουν στοιχεία για τα 
αλιεύματα που προέρχονται από τις εν 

β) συλλογή στοιχείων για τα 
αλιεύματα που προέρχονται από 
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λόγω δραστηριότητες αλιείας μέσω των 
αναφορών αλιευμάτων ή άλλων 
μηχανισμών συλλογής στοιχείων που 
βασίζονται σε μεθοδολογία η οποία 
κοινοποιείται στην Επιτροπή.

δραστηριότητες αλιείας ειδών που 
υπόκεινται σε ενωσιακά μέτρα 
διατήρησης μέσω των αναφορών 
αλιευμάτων ή άλλων μηχανισμών 
συλλογής στοιχείων που βασίζονται σε 
μεθοδολογία η οποία κοινοποιείται στην 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 636
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συλλέγουν στοιχεία για τα 
αλιεύματα που προέρχονται από τις εν 
λόγω δραστηριότητες αλιείας μέσω των 
αναφορών αλιευμάτων ή άλλων 
μηχανισμών συλλογής στοιχείων που 
βασίζονται σε μεθοδολογία η οποία 
κοινοποιείται στην Επιτροπή.

β) συλλέγουν στοιχεία για τα 
αλιεύματα που προέρχονται από τις εν 
λόγω δραστηριότητες αλιείας μέσω ενός 
κοινού εντύπου που καταρτίζεται από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 637
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, 
εντός προθεσμίας δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος του κανονισμού, θα 
καταρτίσει την πλέον κατάλληλη 
μεθοδολογία, καθώς και κριτήρια για την 
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εφαρμογή της.

Or. es

Τροπολογία 638
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) διασφαλίζουν ότι τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας 
για τέτοια αποθέματα ή είδη 
καταγράφουν και αποστέλλουν 
ηλεκτρονικά δηλώσεις αλιευμάτων στις 
αρμόδιες αρχές σε καθημερινή βάση ή 
έπειτα από κάθε αλιευτικό ταξίδι· και
β) δημιουργούν σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για τα 
σκάφη που χρησιμοποιούνται σε 
δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας, 
επιπλέον του συστήματος καταχώρισης ή 
χορήγησης αδειών για τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 639
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Όσον αφορά τα αποθέματα, τις 
ομάδες αποθεμάτων και τα είδη που 
υπόκεινται σε μέτρα διατήρησης της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των 
πολυετών σχεδίων, τα οποία ισχύουν για 
την ερασιτεχνική αλιεία, τα κράτη μέλη:

Or. it

Τροπολογία 640
Niclas Herbst

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 641
Fredrick Federley

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τα αποθέματα, τις 
ομάδες αποθεμάτων και τα είδη που 

2. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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υπόκεινται σε μέτρα διατήρησης της 
Ένωσης τα οποία ισχύουν για την 
ερασιτεχνική αλιεία, τα κράτη μέλη:

Or. en

Τροπολογία 642
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) διασφαλίζουν ότι τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην 
ερασιτεχνική αλιεία για αυτά τα 
αποθέματα ή είδη λαμβάνουν σαφείς και 
προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τα 
ισχύοντα ενωσιακά μέτρα διατήρησης·

Or. it

Τροπολογία 643
Fredrick Federley

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διασφαλίζουν ότι τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας 
για τέτοια αποθέματα ή είδη 
καταγράφουν και αποστέλλουν 
ηλεκτρονικά δηλώσεις αλιευμάτων στις 
αρμόδιες αρχές σε καθημερινή βάση ή 
έπειτα από κάθε αλιευτικό ταξίδι· και

α) μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή 
συστήματα που διασφαλίζουν την 
καταγραφή των αλιευμάτων τέτοιων 
αποθεμάτων ή ειδών με εύκολο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο·

Or. en
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Τροπολογία 644
Fredrick Federley

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) διασφαλίζουν ότι τα αλιεύματα 
τέτοιων αποθεμάτων ή ειδών 
καταγράφονται με εύκολο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο για τα σκάφη 
υποστήριξης και τα σκάφη συνολικού 
μήκους 12 μέτρων και άνω, τα οποία 
χρησιμοποιούνται στις εν λόγω 
δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας, 
και

Or. en

Τροπολογία 645
Ivo Hristov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δημιουργούν σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για τα 
σκάφη που χρησιμοποιούνται σε 
δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας, 
επιπλέον του συστήματος καταχώρισης ή 
χορήγησης αδειών για τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

β) για είδη για τα οποία η 
ερασιτεχνική αλιεία ενδείκνυται να έχει 
σημαντική επίδραση στα αποθέματα, 
δημιουργούν σύστημα καταχώρισης ή 
χορήγησης αδειών για τα σκάφη που 
χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες 
ερασιτεχνικής αλιείας για αυτά τα είδη, 
επιπλέον του συστήματος καταχώρισης ή 
χορήγησης αδειών για τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. bg
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Τροπολογία 646
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δημιουργούν σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για τα 
σκάφη που χρησιμοποιούνται σε 
δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας, 
επιπλέον του συστήματος καταχώρισης ή 
χορήγησης αδειών για τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

β) δημιουργούν σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για τα 
σκάφη που χρησιμοποιούνται σε 
δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας, 
ανεξάρτητα από την τυπολογία ή το 
μήκος τους, επιπλέον του συστήματος 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για τα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. it

Τροπολογία 647
Fredrick Federley

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δημιουργούν σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για τα 
σκάφη που χρησιμοποιούνται σε 
δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας, 
επιπλέον του συστήματος καταχώρισης ή 
χορήγησης αδειών για τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

β) δημιουργούν σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για τα 
σκάφη υποστήριξης και τα σκάφη 
συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω που 
χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες 
ερασιτεχνικής αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 648
Niclas Herbst
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δημιουργούν σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για τα 
σκάφη που χρησιμοποιούνται σε 
δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας, 
επιπλέον του συστήματος καταχώρισης ή 
χορήγησης αδειών για τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

β) δημιουργούν σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για τα 
ναυλωμένα σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας, 
επιπλέον του συστήματος καταχώρισης ή 
χορήγησης αδειών για τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα υποχρεωτικό σύστημα καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για όλα τα σκάφη που 
χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας είναι δυσανάλογο και περιττό, 
καθώς αφενός προτείνεται η υποχρέωση των ατόμων να καταχωρίζονται ή να αποκτούν άδεια 
και, αφετέρου, προβλέπεται τακτική καταχώριση των σκαφών. Το πεδίο εφαρμογής της 
καταχώρισης/χορήγησης αδειών και της παρακολούθησης σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας θα 
πρέπει να περιοριστεί στην περίπτωση των «ναυλωμένων σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας».

Τροπολογία 649
Anja Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζονται, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, επιπλέον μέτρα που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση συνοχής 
μεταξύ της διαχείρισης αποθεμάτων, 
ομάδων αποθεμάτων και ειδών που 
υπόκεινται σε ενωσιακά μέτρα 
διατήρησης και των ερασιτεχνικών 
αλιευτικών δραστηριοτήτων των ίδιων 
αποθεμάτων, ομάδων αποθεμάτων και 
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ειδών. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν 
περιορισμούς ως προς τα εργαλεία και τα 
αλιεύματα, ελάχιστα μεγέθη εκφόρτωσης 
και απαγορευμένες περιοχές και χρόνους. 

Or. en

Τροπολογία 650
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όσον αφορά τα αποθέματα, τις 
ομάδες αποθεμάτων και τα είδη που 
υπόκεινται σε ενωσιακά μέτρα 
διατήρησης τα οποία ισχύουν για την 
ερασιτεχνική αλιεία, τα κράτη μέλη 
μπορούν να διασφαλίζουν ότι τα φυσικά 
και νομικά πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας 
για τέτοια αποθέματα ή είδη 
καταγράφουν και αποστέλλουν 
ηλεκτρονικά δηλώσεις αλιευμάτων στις 
αρμόδιες αρχές σε καθημερινή βάση ή 
έπειτα από κάθε αλιευτικό ταξίδι.

Or. en

Τροπολογία 651
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η πώληση των αλιευμάτων της 3. Η πώληση των αλιευμάτων της 
ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται. Τα 
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ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται. κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα που 
διασφαλίζουν ότι τα είδη που υπόκεινται 
σε ενωσιακά μέτρα διατήρησης δεν 
διατίθενται στην αγορά ούτε πωλούνται.

Or. en

Τροπολογία 652
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η πώληση των αλιευμάτων της 
ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται.

3. Η πώληση των αλιευμάτων της 
ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται. 
Επιτρέπεται η δωρεά τους σε ιδρύματα 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή 
φιλανθρωπικά έργα.

Or. es

Τροπολογία 653
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου 
που αναφέρονται στο άρθρο 93α 
περιλαμβάνουν ειδικές δραστηριότητες 
ελέγχου όσον αφορά την ερασιτεχνική 
αλιεία.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 654
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου 
που αναφέρονται στο άρθρο 93α 
περιλαμβάνουν ειδικές δραστηριότητες 
ελέγχου όσον αφορά την ερασιτεχνική 
αλιεία.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 655
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου 
που αναφέρονται στο άρθρο 93α 
περιλαμβάνουν ειδικές δραστηριότητες 
ελέγχου όσον αφορά την ερασιτεχνική 
αλιεία.

4. Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου 
που αναφέρονται στο άρθρο 93α 
διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 656
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) τα συστήματα καταχώρισης ή 
χορήγησης αδειών για την ερασιτεχνική 
αλιεία όσον αφορά συγκεκριμένα είδη ή 
αποθέματα,
β) τη συλλογή στοιχείων, καθώς και 
την καταγραφή και την υποβολή των 
δεδομένων αλίευσης,
γ) την παρακολούθηση σκαφών που 
χρησιμοποιούνται για την ερασιτεχνική 
αλιεία και
δ) τον έλεγχο και τη σήμανση των 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την 
ερασιτεχνική αλιεία.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 657
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) τα συστήματα καταχώρισης ή 
χορήγησης αδειών για την ερασιτεχνική 
αλιεία όσον αφορά συγκεκριμένα είδη ή 
αποθέματα,
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β) τη συλλογή στοιχείων, καθώς και 
την καταγραφή και την υποβολή των 
δεδομένων αλίευσης,
γ) την παρακολούθηση σκαφών που 
χρησιμοποιούνται για την ερασιτεχνική 
αλιεία και
δ) τον έλεγχο και τη σήμανση των 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την 
ερασιτεχνική αλιεία.

Or. pt

Τροπολογία 658
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή δύναται, λαμβανομένων 
υπόψη των αρχών της αναλογικότητας 
και της επικουρικότητας και μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες, εντός του πεδίου της 
παραγράφου 2, για ερασιτέχνες αλιείς που 
αλιεύουν είδη που υπόκεινται σε 
ενωσιακά μέτρα διατήρησης, σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 659
Niclas Herbst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών Όσον αφορά τα αποθέματα, τις ομάδες 
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πράξεων, να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με:

αποθεμάτων και τα είδη που υπόκεινται 
σε ειδικά ενωσιακά μέτρα διατήρησης τα 
οποία ισχύουν για την ερασιτεχνική 
αλιεία, η Επιτροπή δύναται, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πρόσθετοι κανόνες θα πρέπει να περιορίζονται σε αποθέματα που υπόκεινται σε ενωσιακά 
μέτρα διατήρησης ώστε να παραμένουν αναλογικοί. Θα πρέπει να προτιμώνται οι 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 660
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

Or. it

Τροπολογία 661
Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:
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Or. it

Τροπολογία 662
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα συστήματα καταχώρισης ή 
χορήγησης αδειών για την ερασιτεχνική 
αλιεία όσον αφορά συγκεκριμένα είδη ή 
αποθέματα,

α) τα συστήματα καταχώρισης ή 
χορήγησης αδειών για σκάφη,

Or. en

Τροπολογία 663
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συλλογή στοιχείων, καθώς και 
την καταγραφή και την υποβολή των 
δεδομένων αλίευσης,

β) τη συλλογή στοιχείων, καθώς και 
την καταγραφή και την υποβολή των 
δεδομένων αλίευσης αλιευτικών 
αποθεμάτων που υπόκεινται σε ενωσιακά 
μέτρα διατήρησης,

Or. en

Τροπολογία 664
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την παρακολούθηση σκαφών που 
χρησιμοποιούνται για την ερασιτεχνική 
αλιεία και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 665
Niclas Herbst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την παρακολούθηση σκαφών που 
χρησιμοποιούνται για την ερασιτεχνική 
αλιεία και

γ) την παρακολούθηση ναυλωμένων 
σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας και

Or. en

Τροπολογία 666
Niclas Herbst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τον έλεγχο και τη σήμανση των 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την 
ερασιτεχνική αλιεία.

δ) τον έλεγχο και τη σήμανση των 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την 
ερασιτεχνική αλιεία, εξαιρουμένων των 
καλαμιών ψαρέματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η σήμανση των εργαλείων ερασιτεχνικής αλιείας μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη των 
παράνομων διχτυών. Στην περίπτωση των καλαμιών, θα οδηγούσε σε υπερβολική διοικητική 
επιβάρυνση, λαμβανομένου υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες της ΕΕ κάθε νοικοκυριό διαθέτει 
περισσότερα καλάμια, τα οποία τα άτομα συχνά δανείζονται ή αγοράζουν μεταχειρισμένα. Κάτι 
τέτοιο θα ήταν δυσανάλογο. Η διάκριση μεταξύ ερασιτεχνικής αλιείας με χρήση καλαμιού και 
άλλων ειδών ερασιτεχνικής αλιείας είναι σημαντική προκειμένου το σύστημα ελέγχου να είναι 
κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό και να μπορεί να εφαρμοστεί.

Τροπολογία 667
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τον έλεγχο και τη σήμανση των 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την 
ερασιτεχνική αλιεία.

δ) τις απαιτήσεις ενημέρωσης και 
σήμανσης των εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες 
ερασιτεχνικής αλιείας.

Or. en

Τροπολογία 668
Ruža Tomašić

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τον έλεγχο και τη σήμανση των 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την 
ερασιτεχνική αλιεία.

δ) τον έλεγχο των εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται για την ερασιτεχνική 
αλιεία.

Or. hr
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Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι η σήμανση αλιευτικών εργαλείων είναι περιττή, δεδομένου ότι η ερασιτεχνική 
αλιεία χρησιμοποιεί κυρίως εργαλεία ψαρέματος με καλάμι και ψαροτούφεκα.

Τροπολογία 669
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – 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 670
Niclas Herbst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – 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 εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 
119 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 671
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 672
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το παρόν άρθρο ισχύει για κάθε ερασιτεχνική αλιευτική 
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δραστηριότητα που πραγματοποιείται πεζή ή με την υποστήριξη σκάφους και με τη χρήση 
οποιαδήποτε τεχνικής αλίευσης.

Τροπολογία 673
Fredrick Federley

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 674
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Κεφάλαιο V α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) μετά το άρθρο 55, παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο κεφάλαιο Vα:
Κεφάλαιο Vα
Κανόνες ελέγχου προσαρμοσμένοι στις 
περιφερειακές λεκάνες
Άρθρο 55α
Περιφερειακά σχέδια ελέγχου
1. Είναι δυνατή η τροποποίηση ή η 
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προσθήκη μέτρων ελέγχου προκειμένου 
να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
περιφερειακών λεκανών, όπως 
προσδιορίζονται στα πολυετή σχέδια 
διαχείρισης.
2. Για τον σκοπό αυτό, εκδίδονται 
περιφερειακά σχέδια ελέγχου σύμφωνα με 
τη Συνθήκη. Τα μέτρα που πρόκειται να 
περιληφθούν στα περιφερειακά σχέδια 
ελέγχου, καθώς και τα χρονικά όρια για 
την υλοποίησή τους, είναι αναλογικά προς 
τους επιδιωκόμενους στόχους και 
σκοπούς και το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα.
3. Σε ένα περιφερειακό σχέδιο 
ελέγχου προβλέπεται η αναθεώρησή του 
έπειτα από μια πρώτη εκ των υστέρων 
αξιολόγηση για τον καθορισμό της 
αναλογικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων 
ελέγχου που έχουν τεθεί σε εφαρμογή ως 
προς τις ιδιαιτερότητες των σχετικών 
περιφερειακών λεκανών και τύπων 
αλιείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Les plans régionaux de contrôle permettront d'adapter les règles de contrôle aux différents 
bassins régionaux. En effet, les espèces, les écosystèmes marins et les flottes qui composent 
un bassin maritime ne sont pas les mêmes d'un bassin à l'autre. Il serait donc nécessaire 
d'ajuster les règles de contrôle aux différents bassins maritimes afin qu'elles soient les plus 
efficaces et les plus proportionnées possibles et qu'elles contribuent réellement à l'atteinte du 
RMD. Les règles de contrôle modifiées ne peuvent en aucun cas mener à l'affaiblissement des 
régles de contrôle de ce règlement et doivent être conformes aux objectifs de durabilité de la 
Politique commune de la pêche.

Τροπολογία 675
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Κεφάλαιο V α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44 α) στον τίτλο IV, παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο κεφάλαιο:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Vα
Έλεγχος της αλιείας χωρίς σκάφος
Άρθρο 55α
Αλιεία χωρίς σκάφος
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αλιεία χωρίς σκάφος στην επικράτειά 
τους διεξάγεται κατά τρόπο συμβατό με 
τους στόχους και τους κανόνες της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.
2. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη δημιουργούν ένα σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για 
την παρακολούθηση του αριθμού των 
φυσικών και νομικών προσώπων που 
ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες χωρίς 
σκάφος.

Or. es

Τροπολογία 676
Niclas Herbst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο 
για τον έλεγχο της εφαρμογής των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
στην επικράτειά του, σε όλα τα στάδια της 
εμπορίας προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, από τη διάθεσή τους 
στην αγορά έως τη λιανική πώληση, 
περιλαμβανομένης της μεταφοράς. Τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν ιδίως μέτρα ώστε 
να εξασφαλίζουν ότι η χρήση αλιευτικών 

1. Κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο 
για τον έλεγχο της εφαρμογής των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
στην επικράτειά του, σε όλα τα στάδια της 
εμπορίας προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. Τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν ιδίως μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζουν ότι η χρήση αλιευτικών 
προϊόντων κάτω του ισχύοντος ελάχιστου 
μεγέθους αναφοράς διατήρησης που 
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προϊόντων κάτω του ισχύοντος ελάχιστου 
μεγέθους αναφοράς διατήρησης που 
υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης 
του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1380/2013 περιορίζεται σε σκοπούς εκτός 
της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης.

υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης 
του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1380/2013 περιορίζεται σε σκοπούς εκτός 
της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης.

Or. en

Τροπολογία 677
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
15 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 
1380/2013, για σκοπούς κοινωνικής 
αλληλεγγύης και περιορισμού των 
αποβλήτων, επιτρέπεται η διάθεση, για 
φιλανθρωπικές ή/και κοινωνικές χρήσεις, 
αλιευτικών προϊόντων μικρότερων από το 
σχετικό ελάχιστο μέγεθος αναφοράς για 
τη διατήρηση που υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης.

Or. it

Τροπολογία 678
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας από την αλίευση ή τη 
συγκομιδή τους κατανέμονται σε παρτίδες 

1. Τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας από την αλίευση ή τη 
συγκομιδή τους κατανέμονται σε παρτίδες 
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πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, 
σύμφωνα με την οδηγία 2011/91/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*.

__________________
* Οδηγία 2011/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις 
ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την 
αναγνώριση της παρτίδας στην οποία 
ανήκει ένα τρόφιμο (ΕΕ L 334 της 
16.12.2011, σ. 1).

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ενός ορισμού της παρτίδας που βαίνει πέραν των διατάξεων της οδηγίας 
2011/91/ΕΕ σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας 
στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο θα μπορούσε να περιορίσει την καινοτομία στον τομέα των 
μεταποιημένων προϊόντων και να αποτελέσει εμπόδιο στη δραστηριότητα των αλιέων και της 
μεταποιητικής βιομηχανίας. Επιπλέον, ο ισχύων ορισμός έχει αποδείξει την 
αποτελεσματικότητά του, καθώς παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των προϊόντων 
και αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους καταναλωτές.

Τροπολογία 679
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας από την αλίευση ή τη 
συγκομιδή τους κατανέμονται σε παρτίδες 
πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά.

1. Τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας κατανέμονται σε 
παρτίδες πριν από τη διάθεσή τους στην 
αγορά.

Or. es

Τροπολογία 680
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
15, παράγραφος 11, του κανονισμού (ΕΕ) 
1380/2013 και δυνάμει των κοινοτικών 
πολιτικών για την κυκλική οικονομία, τα 
αλιεύματα που δεν τηρούν τα ελάχιστα 
μεγέθη αναφοράς για τη διατήρηση 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
φιλανθρωπικούς ή/και κοινωνικούς 
σκοπούς χωρίς επιπλέον κόστος για 
αλιευτικά σκάφη που σχετίζονται με την 
πιθανή διατήρησή τους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ενάρετη συμπεριφορά όσον αφορά την κυκλική οικονομία και 
να αποφευχθεί η σπατάλη τροφίμων, θεωρείται σωστό να προβλεφθεί η δυνατότητα κατανομής, 
πέρα από τις ζωοτροφές ζωικής προέλευσης, και για ωφέλιμη χρήση των αλιευτικών προϊόντων 
που αλιεύονται υπό το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς για τη διατήρηση, για τα οποία ισχύει η 
απαγόρευση απόρριψης στη θάλασσα.

Τροπολογία 681
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια παρτίδα περιλαμβάνει 
προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας 
μόνο ενός είδους, τα οποία έχουν την ίδια 
παρουσίαση και προέρχονται από την 
ίδια αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή και 
το ίδιο αλιευτικό σκάφος ή ομάδα 
αλιευτικών σκαφών ή την ίδια μονάδα 

διαγράφεται



PE650.704v01-00 184/185 AM\1204724EL.docx

EL

παραγωγής υδατοκαλλιέργειας.

Or. es

Τροπολογία 682
Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια παρτίδα περιλαμβάνει 
προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας 
μόνο ενός είδους, τα οποία έχουν την ίδια 
παρουσίαση και προέρχονται από την ίδια 
αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή και το ίδιο 
αλιευτικό σκάφος ή ομάδα αλιευτικών 
σκαφών ή την ίδια μονάδα παραγωγής 
υδατοκαλλιέργειας.

2. Μια παρτίδα περιλαμβάνει 
προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας 
μόνο ενός είδους, τα οποία έχουν την ίδια 
παρουσίαση και προέρχονται από την ίδια 
αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή και το ίδιο 
αλιευτικό σκάφος ή ομάδα αλιευτικών 
σκαφών ή την ίδια μονάδα παραγωγής 
υδατοκαλλιέργειας. Στην περίπτωση 
επεξεργασμένων προϊόντων αλιείας, 
ισχύουν οι διατάξεις της οδηγίας 
2011/91/ΕΕ σχετικά με τις παρτίδες.

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.

Τροπολογία 683
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια παρτίδα περιλαμβάνει 
προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας 
μόνο ενός είδους, τα οποία έχουν την ίδια 
παρουσίαση και προέρχονται από την ίδια 
αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή και το 
ίδιο αλιευτικό σκάφος ή ομάδα αλιευτικών 
σκαφών ή την ίδια μονάδα παραγωγής 
υδατοκαλλιέργειας.

2. Οι παρτίδες προϊόντων αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας αποτελούνται από ένα 
μόνο είδος με την ίδια παρουσίαση, από 
την ίδια γεωγραφική περιοχή, το ίδιο 
αλιευτικό σκάφος ή ομάδα αλιευτικών 
σκαφών ή την ίδια μονάδα παραγωγής 
υδατοκαλλιέργειας.

Or. es


