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Τροπολογία 684
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι ποσότητες αλιευτικών 
προϊόντων συνολικού βάρους κάτω των 
30 kg των αλιευτικών προϊόντων 
διαφόρων ειδών και οι οποίες 
προέρχονται από την ίδια σχετική 
γεωγραφική περιοχή και έχουν την ίδια 
παρουσίαση, ανά σκάφος και ανά ημέρα, 
μπορούν να κατανέμονται στην ίδια 
παρτίδα από τον επιχειρηματία του 
αλιευτικού σκάφους, την οργάνωση 
παραγωγών της οποίας ο επιχειρηματίας 
του αλιευτικού σκάφους είναι μέλος ή από 
εγκεκριμένο αγοραστή, πριν από τη 
διάθεση στην αγορά.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 685
Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΕ) 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι ποσότητες αλιευτικών 
προϊόντων συνολικού βάρους κάτω των 30 
kg των αλιευτικών προϊόντων διαφόρων 
ειδών και οι οποίες προέρχονται από την 
ίδια σχετική γεωγραφική περιοχή και 
έχουν την ίδια παρουσίαση, ανά σκάφος 
και ανά ημέρα, μπορούν να κατανέμονται 
στην ίδια παρτίδα από τον επιχειρηματία 

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι ποσότητες αλιευτικών 
προϊόντων συνολικού βάρους κάτω των 
30 kg ανά είδος και οι οποίες προέρχονται 
από την ίδια σχετική γεωγραφική περιοχή 
και έχουν την ίδια παρουσίαση, ανά 
σκάφος και ανά ημέρα, μπορούν να 
κατανέμονται στην ίδια παρτίδα από τον 
επιχειρηματία του αλιευτικού σκάφους, 
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του αλιευτικού σκάφους, την οργάνωση 
παραγωγών της οποίας ο επιχειρηματίας 
του αλιευτικού σκάφους είναι μέλος ή από 
εγκεκριμένο αγοραστή, πριν από τη 
διάθεση στην αγορά.

την οργάνωση παραγωγών της οποίας ο 
επιχειρηματίας του αλιευτικού σκάφους 
είναι μέλος ή από εγκεκριμένο αγοραστή, 
πριν από τη διάθεση στην αγορά, 
συνολικού βάρους κάτω των 30 kg των 
αλιευτικών προϊόντων διαφόρων ειδών ή 
ανά είδος και οι οποίες προέρχονται από 
την ίδια σχετική γεωγραφική περιοχή και 
έχουν την ίδια παρουσίαση, ανά σκάφος 
και ανά ημέρα, μπορούν να κατανέμονται 
στην ίδια παρτίδα από τον επιχειρηματία 
του αλιευτικού σκάφους, την οργάνωση 
παραγωγών της οποίας ο επιχειρηματίας 
του αλιευτικού σκάφους είναι μέλος ή από 
εγκεκριμένο αγοραστή, πριν από τη 
διάθεση στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατές η διαλογή ανά είδος και η κατανομή στην ίδια παρτίδα, 
προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση υπερβολικά πολλών παρτίδων στο σκάφος σε 
περίπτωση διαλογής.

Τροπολογία 686
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι ποσότητες αλιευτικών 
προϊόντων συνολικού βάρους κάτω των 30 
kg των αλιευτικών προϊόντων διαφόρων 
ειδών και οι οποίες προέρχονται από την 
ίδια σχετική γεωγραφική περιοχή και 
έχουν την ίδια παρουσίαση, ανά σκάφος 
και ανά ημέρα, μπορούν να κατανέμονται 
στην ίδια παρτίδα από τον επιχειρηματία 
του αλιευτικού σκάφους, την οργάνωση 
παραγωγών της οποίας ο επιχειρηματίας 
του αλιευτικού σκάφους είναι μέλος ή από 

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι ποσότητες αλιευτικών 
προϊόντων συνολικού βάρους κάτω των 30 
kg των αλιευτικών προϊόντων διαφόρων 
ειδών και οι οποίες προέρχονται από την 
ίδια σχετική γεωγραφική περιοχή και 
έχουν την ίδια παρουσίαση, ανά σκάφος 
και ανά ημέρα, μπορούν να κατανέμονται 
στην ίδια παρτίδα από τον επιχειρηματία 
του αλιευτικού σκάφους, την οργάνωση 
παραγωγών της οποίας ο επιχειρηματίας 
του αλιευτικού σκάφους είναι μέλος, από 
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εγκεκριμένο αγοραστή, πριν από τη 
διάθεση στην αγορά.

την ιχθυόσκαλα ή από τον εγκεκριμένο 
αγοραστή, πριν από τη διάθεση στην 
αγορά.

Or. es

Τροπολογία 687
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι ποσότητες αλιευτικών 
προϊόντων συνολικού βάρους κάτω των 30 
kg των αλιευτικών προϊόντων διαφόρων 
ειδών και οι οποίες προέρχονται από την 
ίδια σχετική γεωγραφική περιοχή και 
έχουν την ίδια παρουσίαση, ανά σκάφος 
και ανά ημέρα, μπορούν να κατανέμονται 
στην ίδια παρτίδα από τον επιχειρηματία 
του αλιευτικού σκάφους, την οργάνωση 
παραγωγών της οποίας ο επιχειρηματίας 
του αλιευτικού σκάφους είναι μέλος ή από 
εγκεκριμένο αγοραστή, πριν από τη 
διάθεση στην αγορά.

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι ποσότητες αλιευτικών 
προϊόντων συνολικού βάρους κάτω των 50 
kg των αλιευτικών προϊόντων διαφόρων 
ειδών και οι οποίες προέρχονται από την 
ίδια σχετική γεωγραφική περιοχή και 
έχουν την ίδια παρουσίαση, ανά σκάφος 
και ανά ημέρα, μπορούν να κατανέμονται 
στην ίδια παρτίδα από τον επιχειρηματία 
του αλιευτικού σκάφους, την οργάνωση 
παραγωγών της οποίας ο επιχειρηματίας 
του αλιευτικού σκάφους είναι μέλος ή από 
εγκεκριμένο αγοραστή, πριν από τη 
διάθεση στην αγορά.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ενθαρρυνθεί η απευθείας πώληση και να διατηρηθούν 
ζωντανές οι χαρακτηριστικές γαστρονομικές παραδόσεις των παράκτιων περιοχών της 
Μεσογείου στις οποίες χρησιμοποιούνται διάφορα είδη, για παράδειγμα η ψαρόσουπα αλά 
βένετα (brodetto alla veneta) ή η σούπα με ψάρι και θαλασσινά του Σαν Μπενεντέτο, cuoppo 
di mare (θαλασσινά σε χυλό τηγανισμένα και σερβιρισμένα σε λαδόκολλα), η ψαρόσουπα της 
περιοχής του Λιβόρνο (caciucco alla livornese), η ψαρόσουπα κτλ.

Τροπολογία 688
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι ποσότητες αλιευτικών 
προϊόντων συνολικού βάρους κάτω των 30 
kg των αλιευτικών προϊόντων διαφόρων 
ειδών και οι οποίες προέρχονται από την 
ίδια σχετική γεωγραφική περιοχή και 
έχουν την ίδια παρουσίαση, ανά σκάφος 
και ανά ημέρα, μπορούν να κατανέμονται 
στην ίδια παρτίδα από τον επιχειρηματία 
του αλιευτικού σκάφους, την οργάνωση 
παραγωγών της οποίας ο επιχειρηματίας 
του αλιευτικού σκάφους είναι μέλος ή από 
εγκεκριμένο αγοραστή, πριν από τη 
διάθεση στην αγορά.

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι ποσότητες αλιευτικών 
προϊόντων συνολικού βάρους κάτω των 50 
kg των αλιευτικών προϊόντων διαφόρων 
ειδών και οι οποίες προέρχονται από την 
ίδια σχετική γεωγραφική περιοχή και 
έχουν την ίδια παρουσίαση, ανά σκάφος 
και ανά ημέρα, μπορούν να κατανέμονται 
στην ίδια παρτίδα από τον επιχειρηματία 
του αλιευτικού σκάφους, την οργάνωση 
παραγωγών της οποίας ο επιχειρηματίας 
του αλιευτικού σκάφους είναι μέλος ή από 
εγκεκριμένο αγοραστή, πριν από τη 
διάθεση στην αγορά.

Or. it

Τροπολογία 689
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι ποσότητες αλιευτικών 
προϊόντων συνολικού βάρους κάτω των 30 
kg των αλιευτικών προϊόντων διαφόρων 
ειδών και οι οποίες προέρχονται από την 
ίδια σχετική γεωγραφική περιοχή και 
έχουν την ίδια παρουσίαση, ανά σκάφος 
και ανά ημέρα, μπορούν να κατανέμονται 
στην ίδια παρτίδα από τον επιχειρηματία 
του αλιευτικού σκάφους, την οργάνωση 
παραγωγών της οποίας ο επιχειρηματίας 
του αλιευτικού σκάφους είναι μέλος ή από 
εγκεκριμένο αγοραστή, πριν από τη 

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι ποσότητες αλιευτικών 
προϊόντων συνολικού βάρους κάτω των 50 
kg των αλιευτικών προϊόντων διαφόρων 
ειδών και οι οποίες προέρχονται από την 
ίδια σχετική γεωγραφική περιοχή και 
έχουν την ίδια παρουσίαση, ανά σκάφος 
και ανά ημέρα, μπορούν να κατανέμονται 
στην ίδια παρτίδα από τον επιχειρηματία 
του αλιευτικού σκάφους, την οργάνωση 
παραγωγών της οποίας ο επιχειρηματίας 
του αλιευτικού σκάφους είναι μέλος ή από 
εγκεκριμένο αγοραστή, πριν από τη 
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διάθεση στην αγορά. διάθεση στην αγορά.

Or. it

Τροπολογία 690
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, οι ποσότητες αλιευτικών 
προϊόντων διαφόρων ειδών, που 
αποτελούνται από άτομα κάτω του 
ισχύοντος ελάχιστου μεγέθους αναφοράς 
διατήρησης και προέρχονται από την ίδια 
σχετική γεωγραφική περιοχή και το ίδιο 
αλιευτικό σκάφος ή ομάδα αλιευτικών 
σκαφών, μπορούν να κατανέμονται σε 
παρτίδες πριν από τη διάθεσή τους στην 
αγορά για σκοπούς άλλους πλην της 
άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 691
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
15 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 
1380/2013, για σκοπούς κοινωνικής 
αλληλεγγύης και περιορισμού των 
αποβλήτων, επιτρέπεται η διάθεση των 
αλιευμάτων μικρότερων από τα σχετικά 
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ελάχιστα μεγέθη αναφοράς για τη 
διατήρηση, για φιλανθρωπικές ή/και 
κοινωνικές χρήσεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη δημιουργία μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής, οικονομικής 
και κοινωνικής βιωσιμότητας. Θα πρέπει, επομένως, να ευνοηθούν οι ενάρετες συμπεριφορές, 
όπως η διάθεση για φιλανθρωπική χρήση αλιευτικών προϊόντων που αλιεύονται κάτω από το 
ελάχιστο μέγεθος αναφοράς για τη διατήρηση, για τα οποία ισχύει η απαγόρευση απόρριψης στη 
θάλασσα, που ανταποκρίνονται πλήρως στους ευρωπαϊκούς στόχους της κυκλικής οικονομίας 
και μείωσης των απορριμμάτων τροφίμων.

Τροπολογία 692
Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μετά τη διάθεση στην αγορά, μια 
παρτίδα προϊόντων αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας μπορεί να 
συγχωνεύεται με άλλη παρτίδα ή να 
διασπάται, εάν η παρτίδα που 
δημιουργείται με τη συγχώνευση ή οι 
παρτίδες που δημιουργούνται με τη 
διάσπαση πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. it

Τροπολογία 693
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 5 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιέχουν προϊόντα αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας ενός μόνο είδους που 
έχουν την ίδια παρουσίαση·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 694
Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιέχουν προϊόντα αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας ενός μόνο είδους που 
έχουν την ίδια παρουσίαση·

α) εάν είναι δυνατόν, να εντοπιστεί 
στο αλίευμα ή στη φάση συλλογής τα 
προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας·

Or. it

Αιτιολόγηση

Στην αγορά υπάρχουν προϊόντα που λαμβάνονται με διαφορετικά είδη, επομένως είναι αδύνατο 
να δημιουργηθούν νέες παρτίδες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 α) όπως 
προτείνεται

Τροπολογία 695
Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο επιχειρηματίας που είναι 
υπεύθυνος για τη διάθεση της νέας 
παρτίδας που δημιουργήθηκε στην αγορά 
μπορεί να παράσχει τις πληροφορίες που 

γ) ο επιχειρηματίας που είναι 
υπεύθυνος για τη διάθεση της νέας 
παρτίδας που δημιουργήθηκε στην αγορά 
μπορεί να παράσχει τις πληροφορίες που 
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αφορούν τη σύνθεση της νέας παρτίδας 
που δημιουργήθηκε, και ιδίως τις 
πληροφορίες που αφορούν την καθεμία 
από τις παρτίδες προϊόντων αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας που περιέχει και τις 
ποσότητες προϊόντων αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας που προέρχονται από 
καθεμία από τις παρτίδες που αποτελούν 
τη νέα παρτίδα.

αφορούν τη σύνθεση της νέας παρτίδας 
που δημιουργήθηκε.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο επιχειρηματίας θα πρέπει πάντα να διαθέτει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 58 
και να τις παρέχει στις αρχές σε περίπτωση αίτησης.

Τροπολογία 696
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) οι παρτίδες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 μπορούν να διατηρούνται 
σε όλη την αλυσίδα εμπορίας, εφόσον δεν 
ενσωματώνονται σε άλλη παρτίδα ούτε 
διαιρούνται.

Or. es

Τροπολογία 697
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το παρόν άρθρο ισχύει μόνο για τα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 3 και στις 
κλάσεις 1604 και 1605 του κεφαλαίου 16 
της συνδυασμένης ονοματολογίας που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου*.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 698
Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το παρόν άρθρο ισχύει μόνο για τα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 3 και στις 
κλάσεις 1604 και 1605 του κεφαλαίου 16 
της συνδυασμένης ονοματολογίας που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
2658/87 του Συμβουλίου*.

6. Το παρόν άρθρο ισχύει μόνο για τα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 3 της 
συνδυασμένης ονοματολογίας που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
2658/87 του Συμβουλίου*. Τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις των 
άρθρων 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 854/2004.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα που αντιστοιχούν στους κωδικούς NC 16.04 / 16.05 
(παρασκευασμένα/διατηρημένα ψάρια, μαλακόστρακα/μαλάκια) είναι «μεταποιημένα προϊόντα 
αλιείας», αποτελούμενα από διαφορετικά συστατικά (όχι μόνο ψάρια) που δεν μπορούν να 
συμμορφωθούν με τον ορισμό της παρτίδας που προτείνεται εδώ, ο οποίος, εάν εφαρμοστεί, θα 
εξαφανίσει ορισμένα προϊόντα από την αγορά (σουρίμι, πατέ με γεύση τόνου, ορεκτικά 
θαλασσινών κ.λπ.) που αποτελούνται από διάφορα είδη ψαριών. Επομένως, είναι σημαντικό να 
εξαιρεθούν αυτές οι δύο κατηγορίες από τον ορισμό του άρθρου 56α.
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Τροπολογία 699
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το παρόν άρθρο ισχύει μόνο για τα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 3 και στις 
κλάσεις 1604 και 1605 του κεφαλαίου 16 
της συνδυασμένης ονοματολογίας που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου*.

6. Το παρόν άρθρο ισχύει μόνο για τα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 3 της 
συνδυασμένης ονοματολογίας που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου*.

Or. fr

Τροπολογία 700
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
ιχνηλασιμότητας που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, οι 
παρτίδες προϊόντων αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας πρέπει να είναι 
ανιχνεύσιμες σε όλες τις φάσεις 
παραγωγής, μεταποίησης και διανομής, 
από την αλίευση ή τη συγκομιδή τους έως 
τη λιανική πώληση, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που 
προορίζονται για εξαγωγή.

1. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
ιχνηλασιμότητας που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, οι 
παρτίδες προϊόντων αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας πρέπει να είναι 
ανιχνεύσιμες σε όλες τις φάσεις 
παραγωγής, μεταποίησης και διανομής, 
από την εκφόρτωσή τους έως τη λιανική 
πώληση, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που προορίζονται για εξαγωγή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το σκάφος πρέπει να είναι υπεύθυνο για την ιχνηλασιμότητα κατά το πρώτο στάδιο.

Τροπολογία 701
Francisco José Millán Mon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διαβιβάζονται ή διατίθενται 
ηλεκτρονικά στην επιχείρηση που 
προμηθεύεται το προϊόν αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Το μέτρο αυτό είναι περιττό και συνεπάγεται υπερβολική γραφειοκρατική και οικονομική 
επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις που είναι αποδέκτριες των πληροφοριών. Υποχρεώνει όλους 
τους κρίκους της αλυσίδας να πραγματοποιήσουν δαπανηρές επενδύσεις για τη διαχείριση ενός 
τεράστιου όγκου πληροφοριών οι οποίες είναι περιττές για την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα.

Τροπολογία 702
Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διαβιβάζονται ή διατίθενται 
ηλεκτρονικά στην επιχείρηση που 
προμηθεύεται το προϊόν αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας.

γ) διατίθενται ηλεκτρονικά στην 
επιχείρηση που προμηθεύεται το προϊόν 
αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να συλλέγουν πληροφορίες ιχνηλασιμότητας για κατάλληλη 
διαβούλευση με τις αρχές. Η υποχρεωτική διαβίβαση προσθέτει περιττή γραφειοκρατία.

Τροπολογία 703
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό 
FAO του είδους και την επιστημονική 
ονομασία του·

γ) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό 
FAO του είδους, την επιστημονική 
ονομασία του και την εμπορική κοινή 
ονομασία του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την πλειονότητα των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, ο τριψήφιος αλφαβητικός 
κωδικός FAO ή η επιστημονική ονομασία δεν είναι κατανοητά στοιχεία, οπότε η εμπορική 
κοινή ονομασία πρέπει να παρουσιάζεται επίσης, όταν είναι δυνατό.

Τροπολογία 704
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ημερομηνία των αλιεύσεων για 
τα αλιευτικά προϊόντα ή την ημερομηνία 
συγκομιδής για τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και την 
ημερομηνία παραγωγής, κατά περίπτωση·

στ) την ημερομηνία των αλιεύσεων για 
τα αλιευτικά προϊόντα ή την ημερομηνία 
εκφόρτωσης, σε περίπτωση αλιευτικών 
δραστηριοτήτων που διαρκούν πάνω από 
24 ώρες στη θάλασσα, ή την ημερομηνία 
συγκομιδής για τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και την 
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ημερομηνία παραγωγής, κατά περίπτωση·

Or. pt

Τροπολογία 705
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ημερομηνία των αλιεύσεων για 
τα αλιευτικά προϊόντα ή την ημερομηνία 
συγκομιδής για τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και την 
ημερομηνία παραγωγής, κατά περίπτωση·

στ) την ημερομηνία της εκφόρτωσης ή 
των αλιεύσεων για τα αλιευτικά προϊόντα 
ή την ημερομηνία συγκομιδής για τα 
προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, καθώς και 
την ημερομηνία παραγωγής, κατά 
περίπτωση·

Or. esΑιτιολόγηση

Σε πολλούς τύπους αλιείας η ημερομηνία αλίευσης συμπίπτει με την ημερομηνία εκφόρτωσης, 
οπότε η τοποθέτηση της ημερομηνίας αλίευσης στην ετικέτα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο 
πρόβλημα. Ωστόσο, σε τύπους αλιείας όπου οι αλιευτικές περίοδοι διαρκούν εβδομάδες, με 
αλιεύματα διαφόρων κιλών ή και μηδενικά αλιεύματα κάθε ημέρα, θα ήταν αδύνατη η 
τοποθέτηση της ημερομηνία αλίευσης στην ετικέτα.

Τροπολογία 706
Francisco José Millán Mon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ημερομηνία των αλιεύσεων για 
τα αλιευτικά προϊόντα ή την ημερομηνία 
συγκομιδής για τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και την 
ημερομηνία παραγωγής, κατά περίπτωση·

στ) την ημερομηνία των αλιεύσεων για 
τα αλιευτικά προϊόντα ή την ημερομηνία 
συγκομιδής για τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας, ή την ημερομηνία 
παραγωγής, κατά περίπτωση·
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Or. es

Τροπολογία 707
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ημερομηνία των αλιεύσεων για 
τα αλιευτικά προϊόντα ή την ημερομηνία 
συγκομιδής για τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και την 
ημερομηνία παραγωγής, κατά περίπτωση·

στ) την ημερομηνία των αλιεύσεων για 
τα αλιευτικά προϊόντα ή την ημερομηνία 
συγκομιδής για τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας, ή την ημερομηνία 
παραγωγής, κατά περίπτωση·

Or. it

Τροπολογία 708
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ημερομηνία των αλιεύσεων για 
τα αλιευτικά προϊόντα ή την ημερομηνία 
συγκομιδής για τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και την 
ημερομηνία παραγωγής, κατά περίπτωση·

στ) την ημερομηνία των αλιεύσεων για 
τα αλιευτικά προϊόντα ή την ημερομηνία 
συγκομιδής για τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας, ή την ημερομηνία 
παραγωγής, κατά περίπτωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα ρύθμιση θα πρέπει να διατηρηθεί, διότι εάν μια επιχείρηση πρέπει να αναφέρει 
τόσο την ημερομηνία αλίευσης όσο και την ημερομηνία παραγωγής, η αξία των αλιευμάτων θα 
μπορούσε να διαφέρει μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας ημέρας του αλιευτικού ταξιδιού.
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Τροπολογία 709
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την/τις σχετική/-ές γεωγραφική/-ές 
περιοχή/-ές για τα αλιευτικά προϊόντα που 
έχουν αλιευθεί στη θάλασσα, ή την 
περιοχή αλίευσης ή παραγωγής, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 για τα 
αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται σε 
γλυκά νερά και τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας·

δ) την/τις σχετική/-ές γεωγραφική/-ές 
περιοχή/-ές για τα αλιευτικά προϊόντα που 
έχουν αλιευθεί στη θάλασσα, οι οποίες 
αναφέρονται σύμφωνα με τη στατιστική 
περιοχή/υποπεριοχή/διαίρεση του FAO 
στην οποία πραγματοποιήθηκε η αλίευση, 
και ένδειξη σχετικά με το αν η αλίευση 
πραγματοποιήθηκε στην ανοικτή 
θάλασσα, σε μια αποκλειστική 
οικονομική ζώνη (ΑΟΖ), αν δεν έχει γίνει 
ήδη αναφορά σε ζώνη διακανονισμού των 
περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης 
της αλιείας (ΠΟΔΑ), ή την περιοχή 
αλίευσης ή παραγωγής, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1379/2013 για τα αλιευτικά 
προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά 
και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·

Or. en

Τροπολογία 710
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την/τις σχετική/-ές γεωγραφική/-ές 
περιοχή/-ές για τα αλιευτικά προϊόντα που 
έχουν αλιευθεί στη θάλασσα, ή την 
περιοχή αλίευσης ή παραγωγής, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 του 

δ) την/τις σχετική/-ές γεωγραφική/-ές 
περιοχή/-ές για τα αλιευτικά προϊόντα που 
έχουν αλιευθεί στη θάλασσα, 
αναφερόμενες σύμφωνα με την 
περιοχή/υποπεριοχή/στατιστική διαίρεση 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 για τα 
αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται σε 
γλυκά νερά και τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας·

του FAO στην οποία αλιεύθηκαν τα 
αλιεύματα και με υπόδειξη του αν τα 
αλιεύματα αλιεύθηκαν σε ανοικτή 
θάλασσα, στη ζώνη διακανονισμού των 
περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης 
της αλιείας (ΠΟΔΑ) ή σε αποκλειστική 
οικονομική ζώνη (ΑΟΖ), ή την περιοχή 
αλίευσης ή παραγωγής, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1379/2013 για τα αλιευτικά 
προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά 
και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·

Or. es

Τροπολογία 711
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Τροπολογία 712
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

η α) για προϊόντα αλιείας που 
αλιεύονται στη θάλασσα, ο αριθμός IMO 
ή άλλα μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία 
του σκάφους (εάν δεν υφίσταται αριθμός 
IMO) του αλιευτικού σκάφους.

Or. en

Τροπολογία 713
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξαιρούν από τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου τις μικρές ποσότητες προϊόντων 
που πωλούνται απευθείας από τον 
πλοίαρχο ή τον εκπρόσωπό του σε 
καταναλωτές, αρκεί να μην υπερβαίνουν 
τα 5 kg αλιευτικού προϊόντος ανά 
καταναλωτή ημερησίως. Στην παρούσα 
υπόθεση, απευθείας πώληση σημαίνει την 
πώληση νωπών προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που πραγματοποιείται 
από τον παραγωγό ή τον αντιπρόσωπό 
του στον τελικό καταναλωτή, χωρίς 
μεσάζοντες, σε οποιοδήποτε τόπο και 
πλανόδια, σύμφωνα με τους 
φορολογικούς κανονισμούς του κράτους 
μέλους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η απευθείας πώληση πραγματοποιείται από τον ψαρά ανεξάρτητα από το πού πραγματοποιείται 
η εμπορία.
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Τροπολογία 714
Francisco José Millán Mon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξαιρούν από τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου τις επιχειρήσεις που πωλούν 
απευθείας από τα αλιευτικά σκάφη σε 
καταναλωτές μικρές ποσότητες 
προϊόντων, τα οποία δεν διατίθενται στην 
αγορά στη συνέχεια αλλά 
χρησιμοποιούνται μόνον για ιδιωτική 
κατανάλωση, αρκεί να μην υπερβαίνουν 
συνολικά τα 5 kg αλιευτικού προϊόντος 
ανά καταναλωτή ημερησίως.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η δυνατότητα των κρατών μελών να εξαιρούν επιχειρήσεις από 
τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας περιορίζεται στις πρώτες πωλήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 5 
kg ανά επιχείρηση ημερησίως.

Τροπολογία 715
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ποσότητες που πωλούνται απευθείας είναι πολύ περιορισμένες, τα 150 kg ανά εβδομάδα 
βασίζονται στη δυνατότητα ενός σκάφους να πωλεί πολύ περιορισμένες ποσότητες, 30 kg 
ημερησίως σε 5 ημέρες δραστηριότητας ανά εβδομάδα κατά μέσο όρο, πέρα από αυτή την 
ποσότητα πωλούνται στο κανονικό εμπορικό δίκτυο.

Τροπολογία 716
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξαιρούν από τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου την απευθείας πώληση μικρών 
ποσοτήτων προϊόντων σε καταναλωτές, 
από τον πλοίαρχο ή τον εκπρόσωπό του, 
αρκεί οι ποσότητες αυτές να μην 
υπερβαίνουν τα 5 kg αλιευτικού προϊόντος 
ανά καταναλωτή ημερησίως.

Or. it

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροπολογία για να καταστεί η διατύπωση της παραγράφου συνεπής με την εισαγωγή 
του νέου ορισμού της «απευθείας πώλησης».

Τροπολογία 717
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

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

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

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξαιρούν από τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου τις μικρές ποσότητες προϊόντων 
που πωλούνται απευθείας από τον 
πλοίαρχο ή τον εκπρόσωπό του σε 
καταναλωτές, αρκεί να μην υπερβαίνουν 
τα 30 kg αλιευτικού προϊόντος ανά 
καταναλωτή ημερησίως.

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρείται χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι η απευθείας πώληση πραγματοποιείται από τον 
πλοίαρχο ή τον εκπρόσωπό του ανεξάρτητα από τον τόπο διεξαγωγής της και συνεπώς 
προτείνουμε την αντικατάσταση της λέξης αλιευτικό σκάφος. Επιπλέον, σε ορισμένα πολιτιστικά 
περιβάλλοντα, δεν είναι ασυνήθιστο για έναν καταναλωτή να αγοράζει ποσότητα μεγαλύτερη 
από 5 κιλά μόνο για οικιακή κατανάλωση.

Τροπολογία 718
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξαιρούν από τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου τις μικρές ποσότητες προϊόντων 
που πωλούνται απευθείας από τα αλιευτικά 
σκάφη σε καταναλωτές, αρκεί να μην 
υπερβαίνουν τα 5 kg ή 50 EUR αλιευτικού 
προϊόντος ανά καταναλωτή ημερησίως.

Or. pt

Τροπολογία 719
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) την ψηφιοποίηση των 
πληροφοριών ανιχνευσιμότητας και την 
ηλεκτρονική τους διαβίβαση·
β) την επικόλληση ετικετών με 
πληροφορίες ανιχνευσιμότητας επάνω σε 
παρτίδες προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας·
γ) τη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών σχετικά με την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που συνοδεύουν μια παρτίδα 
και τις μεθόδους επικόλλησης ετικέτας ή 
σήμανσης των παρτίδων·
δ) τις απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας 
για τις παρτίδες που προκύπτουν από τη 
συγχώνευση ή τη διάσπαση διαφορετικών 
παρτίδων και αναφέρονται στο άρθρο 56 
παράγραφος 5 και τις παρτίδες που 
περιέχουν διάφορα είδη και αναφέρονται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 3·
ε) τις πληροφορίες σχετικά με τη 
συναφή γεωγραφική περιοχή.

Or. it

Τροπολογία 720
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) την ψηφιοποίηση των 
πληροφοριών ανιχνευσιμότητας και την 
ηλεκτρονική τους διαβίβαση·
β) την επικόλληση ετικετών με 
πληροφορίες ανιχνευσιμότητας επάνω σε 
παρτίδες προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας·
γ) τη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών σχετικά με την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που συνοδεύουν μια παρτίδα 
και τις μεθόδους επικόλλησης ετικέτας ή 
σήμανσης των παρτίδων·
δ) τις απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας 
για τις παρτίδες που προκύπτουν από τη 
συγχώνευση ή τη διάσπαση διαφορετικών 
παρτίδων και αναφέρονται στο άρθρο 56 
παράγραφος 5 και τις παρτίδες που 
περιέχουν διάφορα είδη και αναφέρονται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 3·
ε) τις πληροφορίες σχετικά με τη 
συναφή γεωγραφική περιοχή.

Or. fr

Τροπολογία 721
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται



AM\1204725EL.docx 25/185 PE650.705v01-00

EL

σχετικά με:
α) την ψηφιοποίηση των 
πληροφοριών ανιχνευσιμότητας και την 
ηλεκτρονική τους διαβίβαση·
β) την επικόλληση ετικετών με 
πληροφορίες ανιχνευσιμότητας επάνω σε 
παρτίδες προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας·
γ) τη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών σχετικά με την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που συνοδεύουν μια παρτίδα 
και τις μεθόδους επικόλλησης ετικέτας ή 
σήμανσης των παρτίδων·
δ) τις απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας 
για τις παρτίδες που προκύπτουν από τη 
συγχώνευση ή τη διάσπαση διαφορετικών 
παρτίδων και αναφέρονται στο άρθρο 56 
παράγραφος 5 και τις παρτίδες που 
περιέχουν διάφορα είδη και αναφέρονται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 3·
ε) τις πληροφορίες σχετικά με τη 
συναφή γεωγραφική περιοχή.

Or. pt

Τροπολογία 722
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt
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Τροπολογία 723
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Το παρόν άρθρο ισχύει μόνο για τα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 3 και στις 
κλάσεις 1604 και 1605 του κεφαλαίου 16 
της συνδυασμένης ονοματολογίας που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου*.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 724
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Το παρόν άρθρο ισχύει μόνο για τα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 3 και στις 
κλάσεις 1604 και 1605 του κεφαλαίου 16 
της συνδυασμένης ονοματολογίας που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου*.

9. Το παρόν άρθρο ισχύει μόνο για τα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 3 της 
συνδυασμένης ονοματολογίας που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου*.

Or. fr

Τροπολογία 725
Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Το παρόν άρθρο ισχύει μόνο για τα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 3 και στις 
κλάσεις 1604 και 1605 του κεφαλαίου 16 
της συνδυασμένης ονοματολογίας που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
2658/87 του Συμβουλίου*.

9. Το παρόν άρθρο ισχύει μόνο για τα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 3 της 
συνδυασμένης ονοματολογίας που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
2658/87 του Συμβουλίου*.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που αντιστοιχούν στους κωδικούς NC 16.04 και 16.05 είναι 
ήδη εγγυημένη από τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων σε όλα τα στάδια παραγωγής, 
μετασχηματισμού και διανομής, οπότε αρκεί να διατηρηθεί η εξαίρεση που προβλέπεται στο 
άρθρο 67 παράγραφος 12 του εκτελεστικού κανονισμού αριθ. 404/2011.

Τροπολογία 726
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τα 
ψάρια που προορίζονται για διακόσμηση, 
τα οστρακοειδή και τα μαλάκια.

10. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τα 
ψάρια που προορίζονται για διακόσμηση, 
τα οστρακοειδή, τα μαλάκια και τα φύκια.

Or. en

Τροπολογία 727
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τα 
ψάρια που προορίζονται για διακόσμηση, 
τα οστρακοειδή και τα μαλάκια.»

10. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τα 
ψάρια που προορίζονται για διακόσμηση.

Or. pt

Τροπολογία 728
Francisco José Millán Mon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 58 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από 
[5 έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού].* 

__________________
* Το εδάφιο αυτό θα μπορούσε να 
τοποθετηθεί στις τελικές διατάξεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ευρύτερο χρονικό διάστημα αδράνειας νόμου προκειμένου οι επιχειρήσεις να 
μπορέσουν να προσαρμοστούν σταδιακά στα διαλειτουργικά ψηφιακά συστήματα που 
διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα.

Τροπολογία 729
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 47
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 59 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) στο άρθρο 59, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«3. Οι καταναλωτές που αγοράζουν 
ποσότητα αλιευτικού προϊόντος έως 5 kg 
ανά ημέρα, τα οποία δεν διατίθενται στην 
αγορά στη συνέχεια, αλλά 
χρησιμοποιούνται μόνον για ιδιωτική 
κατανάλωση, απαλλάσσονται από τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Or. pt

Τροπολογία 730
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 47
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι καταναλωτές που αγοράζουν 
ποσότητα αλιευτικού προϊόντος έως 5 kg 
ανά ημέρα, τα οποία δεν διατίθενται στην 
αγορά στη συνέχεια, αλλά 
χρησιμοποιούνται μόνον για ιδιωτική 
κατανάλωση, απαλλάσσονται από τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

3. Οι καταναλωτές που αγοράζουν 
ποσότητα αλιευτικού προϊόντος έως 30 kg 
ανά ημέρα, τα οποία δεν διατίθενται στην 
αγορά στη συνέχεια, αλλά 
χρησιμοποιούνται μόνον για ιδιωτική 
κατανάλωση, απαλλάσσονται από τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σε συγκεκριμένα πολιτιστικά περιβάλλοντα, δεν είναι ασυνήθιστο για έναν καταναλωτή να 
αγοράζει ποσότητα μεγαλύτερη από 5 κιλά μόνο για οικιακή κατανάλωση.

Τροπολογία 731
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 48
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 59 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:

διαγράφεται

«Άρθρο 59α
Συστήματα ζύγισης
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προβλεφθεί διαδικασίες που επιτρέπουν 
τη ζύγιση όλων των αλιευτικών 
προϊόντων, κατά τη εκφόρτωση, σε 
συστήματα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες 
αρχές, καθώς και τη διεξαγωγή της 
ζύγισης από επιχειρήσεις που είναι 
εγκεκριμένες για τη ζύγιση αλιευτικών 
προϊόντων.
2. Πριν από την εγγραφή μιας 
επιχείρησης για τη διεξαγωγή της ζύγισης 
των αλιευτικών προϊόντων, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι η επιχείρηση είναι 
ικανή και κατάλληλα εξοπλισμένη για τη 
διεξαγωγή δραστηριοτήτων ζύγισης. Τα 
κράτη μέλη δημιουργούν επίσης ένα 
σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι 
επιχειρήσεις που δεν πληρούν πλέον τις 
προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων ζύγισης παύουν να είναι 
εγκεκριμένες.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτούν την υποβολή των μητρώων 
ζύγισης κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α 
σχετικά με τα κριτήρια καταχώρισης των 
επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα να 
διεξάγουν τη ζύγιση αλιευτικών 
προϊόντων, καθώς και το περιεχόμενο 
των μητρώων ζύγισης.»

Or. pt
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Τροπολογία 732
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 48
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 59 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προβλεφθεί διαδικασίες που επιτρέπουν τη 
ζύγιση όλων των αλιευτικών προϊόντων, 
κατά τη εκφόρτωση, σε συστήματα 
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές, 
καθώς και τη διεξαγωγή της ζύγισης από 
επιχειρήσεις που είναι εγκεκριμένες για τη 
ζύγιση αλιευτικών προϊόντων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
έχουν προβλεφθεί διαδικασίες που 
επιτρέπουν τη ζύγιση όλων των αλιευτικών 
προϊόντων, κατά την εκφόρτωση, σε 
συστήματα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες 
αρχές, καθώς και τη διεξαγωγή της ζύγισης 
από επιχειρήσεις που είναι εγκεκριμένες 
για τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων, εκτός 
εάν το κράτος μέλος έχει θεσπίσει 
σύστημα δειγματοληψίας το οποίο έχει 
εγκριθεί από την Επιτροπή και έχει 
καταρτιστεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που βασίζεται σε ανάλυση των κινδύνων 
η οποία έχει θεσπιστεί από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 119.

Σε περιπτώσεις στις οποίες όλα τα 
εκφορτωθέντα προϊόντα πρόκειται να 
μεταφερθούν προς πώληση σε λιμένα 
διαφορετικό από τον λιμένα εκφόρτωσης 
εντός του ίδιου κράτους μέλους, τα 
προϊόντα μπορούν να ζυγιστούν στον 
λιμένα προορισμού αμέσως πριν από την 
πώληση ή την αποθήκευσή τους. Στην 
περίπτωση αυτή, τα αλιευτικά προϊόντα 
πρέπει να συνοδεύονται από το 
αντίστοιχο παραστατικό μεταφοράς ή 
ισοδύναμο έγγραφο όπου αναγράφονται οι 
εκτιμώμενες ποσότητες αλιευμάτων 
(βάρος μεταποιημένων αλιευμάτων), οι 
οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 
καθορισμένο μέγιστο περιθώριο ανοχής.
Για τον ίδιο σκοπό, τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να επιτρέπουν τη ζύγιση 
των αλιευτικών προϊόντων μετά τη 
μεταφορά από τον λιμένα εκφόρτωσης, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα 
μεταφέρονται σε προορισμό εντός της 
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επικράτειας του οικείου κράτους μέλους 
και ότι το εν λόγω κράτος μέλος έχει 
θεσπίσει σχέδιο ελέγχου, το οποίο έχει 
εγκριθεί από την Επιτροπή και έχει 
καταρτιστεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που βασίζεται σε ανάλυση των κινδύνων 
η οποία έχει θεσπιστεί από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 119.

Or. en

Τροπολογία 733
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 48
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 59 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προβλεφθεί διαδικασίες που επιτρέπουν τη 
ζύγιση όλων των αλιευτικών προϊόντων, 
κατά τη εκφόρτωση, σε συστήματα 
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές, 
καθώς και τη διεξαγωγή της ζύγισης από 
επιχειρήσεις που είναι εγκεκριμένες για τη 
ζύγιση αλιευτικών προϊόντων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
έχουν προβλεφθεί διαδικασίες που 
επιτρέπουν τη ζύγιση όλων των αλιευτικών 
προϊόντων με τη χρήση συστημάτων 
εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές, 
καθώς και τη διεξαγωγή της ζύγισης από 
επιχειρήσεις που είναι εγκεκριμένες για τη 
ζύγιση αλιευτικών προϊόντων, εκτός εάν 
το κράτος μέλος έχει θεσπίσει σχέδιο 
δειγματοληψίας, το οποίο έχει εγκριθεί 
από την Επιτροπή και έχει καταρτιστεί 
βάσει της μεθοδολογίας που έχει 
καθορίσει η Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 60 παράγραφος 6.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αδιανόητο να καταργηθεί ένα σύστημα, το σχέδιο δειγματοληψίας, το οποίο έχει αποφέρει 
θετικά αποτελέσματα, είναι αποτελεσματικό και μειώνει τον φόρτο εργασίας για τις επιχειρήσεις 
και το πλήρωμα.
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Τροπολογία 734
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 48
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 59 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προβλεφθεί διαδικασίες που επιτρέπουν τη 
ζύγιση όλων των αλιευτικών προϊόντων, 
κατά την εκφόρτωση, σε συστήματα 
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές, 
καθώς και τη διεξαγωγή της ζύγισης από 
επιχειρήσεις που είναι εγκεκριμένες για τη 
ζύγιση αλιευτικών προϊόντων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
έχουν προβλεφθεί διαδικασίες που 
επιτρέπουν τη ζύγιση όλων των αλιευτικών 
προϊόντων που προέρχονται από είδη ή 
αποθέματα τα οποία υπόκεινται σε 
ενωσιακά μέτρα διατήρησης, κατά την 
εκφόρτωση, σε συστήματα εγκεκριμένα 
από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τη 
διεξαγωγή της ζύγισης από επιχειρήσεις 
που είναι εγκεκριμένες για τη ζύγιση 
αλιευτικών προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 735
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 48
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 59 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προβλεφθεί διαδικασίες που επιτρέπουν τη 
ζύγιση όλων των αλιευτικών προϊόντων, 
κατά τη εκφόρτωση, σε συστήματα 
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές, 
καθώς και τη διεξαγωγή της ζύγισης από 
επιχειρήσεις που είναι εγκεκριμένες για τη 
ζύγιση αλιευτικών προϊόντων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ιχθυόσκαλες και οι εγκεκριμένοι 
αγοραστές έχουν προβλέψει διαδικασίες 
που επιτρέπουν τη ζύγιση όλων των 
αλιευτικών προϊόντων, κατά την 
εκφόρτωση, σε συστήματα εγκεκριμένα 
από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τη 
διεξαγωγή της ζύγισης από επιχειρήσεις 
που είναι εγκεκριμένες για τη ζύγιση 
αλιευτικών προϊόντων.

Or. en
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Τροπολογία 736
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 48
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 59 α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν το προϊόν που ζυγίστηκε 
αμέσως μετά την εκφόρτωση δεν 
πωλείται την ίδια ημέρα, επιτρέπεται 
περιθώριο ανοχής της τάξης του 10 % 
μεταξύ του βάρους κατά την εκφόρτωση 
και του βάρους κατά την πώληση. Αυτό 
ισχύει μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες το 
νωπό προϊόν αποθηκεύεται στις 
εγκαταστάσεις εγκεκριμένων 
επιχειρήσεων, που νομιμοποιούνται μέσω 
εγγράφου ανάληψης, προκειμένου να 
πωληθεί τις επόμενες ημέρες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η νομοθεσία θεσπίζει υποχρέωση ζύγισης κατά την εκφόρτωση, πρέπει να δοθεί 
λύση στο ζήτημα που ανακύπτει όταν, για λόγους εμπορίας και με σκοπό την εξασφάλιση 
καλύτερης τιμής, πραγματοποιείται εκφόρτωση στους ψυκτικούς θαλάμους εγκεκριμένης 
εγκατάστασης και η πώληση λαμβάνει χώρα την επόμενη ή τις επόμενες ημέρες μετά την 
εκφόρτωση.

Τροπολογία 737
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 48
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 59 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την εγγραφή μιας 
επιχείρησης για τη διεξαγωγή της ζύγισης 

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 



AM\1204725EL.docx 35/185 PE650.705v01-00

EL

των αλιευτικών προϊόντων, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η επιχείρηση είναι 
ικανή και κατάλληλα εξοπλισμένη για τη 
διεξαγωγή δραστηριοτήτων ζύγισης. Τα 
κράτη μέλη δημιουργούν επίσης ένα 
σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι 
επιχειρήσεις που δεν πληρούν πλέον τις 
προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων ζύγισης παύουν να είναι 
εγκεκριμένες.

επιτρέπουν τη ζύγιση των αλιευτικών 
προϊόντων επί του αλιευτικού σκάφους με 
την επιφύλαξη σχεδίου δειγματοληψίας 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και οι σκανδιναβικές χώρες ζυγίζουν ως επί το πλείστον τα 
αλιευτικά προϊόντα τους επί του σκάφους και έχουν εγκρίνει σχέδιο δειγματοληψίας το οποίο 
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και βασίζεται στη μεθοδολογία βάσει κινδύνου που έχει 
υιοθετήσει η Επιτροπή. Η προσθήκη αυτή είναι χρήσιμη λόγω εφοδιαστικής. Π.χ. στις Κάτω 
Χώρες η ιχθυόσκαλα δεν βρίσκεται κοντά στα λιμάνια, αλλά στο Urk.

Τροπολογία 738
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 48
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 59 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτούν την υποβολή των μητρώων 
ζύγισης κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

3. Τα μητρώα ζύγισης υποβάλλονται 
στα κράτη μέλη εντός 24 ωρών από τη 
ζύγιση.

Or. en

Τροπολογία 739
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 48
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 59 α – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι εγκεκριμένοι αγοραστές, οι 
εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλοι 
οργανισμοί ή πρόσωπα υπεύθυνα για την 
πρώτη εμπορία αλιευτικών προϊόντων σε 
ένα κράτος μέλος φέρουν ευθύνη για την 
ακρίβεια της ζύγισης εκτός εάν, όπως 
προβλέπει η παράγραφος 2, η ζύγιση 
πραγματοποιείται επί του αλιευτικού 
σκάφους, οπότε την ευθύνη φέρει ο 
πλοίαρχος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και οι σκανδιναβικές χώρες ζυγίζουν ως επί το πλείστον τα 
αλιευτικά προϊόντα τους επί του σκάφους και έχουν εγκρίνει σχέδιο δειγματοληψίας το οποίο 
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και βασίζεται στη μεθοδολογία βάσει κινδύνου που έχει 
υιοθετήσει η Επιτροπή. Η προσθήκη αυτή είναι χρήσιμη λόγω εφοδιαστικής. Π.χ. στις Κάτω 
Χώρες η ιχθυόσκαλα δεν βρίσκεται κοντά στα λιμάνια, αλλά στο Urk.

Τροπολογία 740
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 48
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 59 α – 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 τα κριτήρια καταχώρισης των 
επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα να 
διεξάγουν τη ζύγιση αλιευτικών 
προϊόντων, καθώς και το περιεχόμενο 
των μητρώων ζύγισης.

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 741
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 48
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 59 α – 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 τα κριτήρια καταχώρισης των 
επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα να 
διεξάγουν τη ζύγιση αλιευτικών 
προϊόντων, καθώς και το περιεχόμενο 
των μητρώων ζύγισης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 742
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 48
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 59 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους 
μέλους μπορούν να απαιτούν, για 
οποιαδήποτε ποσότητα αλιευτικών 
προϊόντων που εκφορτώνονται για πρώτη 
φορά στο εν λόγω κράτος μέλος, να 
ζυγίζεται παρουσία υπαλλήλων πριν 
μεταφερθεί από το σημείο εκφόρτωσης 
σε άλλο σημείο.

Or. en

Τροπολογία 743
João Ferreira
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 49
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Το άρθρο 60 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Άρθρο 60
Ζύγιση αλιευτικών προϊόντων
1. Οι πλοίαρχοι εξασφαλίζουν ότι 
όλες οι ποσότητες αλιευτικών προϊόντων 
ζυγίζονται ανά είδος σε συστήματα 
ζύγισης και από επιχειρήσεις που είναι 
εγκεκριμένες δυνάμει του άρθρου 59α 
αμέσως μετά την εκφόρτωση, πριν από 
την αποθήκευση, τη μεταφορά ή τη θέση 
σε εμπορία των αλιευτικών προϊόντων.
2. Οι επιχειρήσεις που είναι 
εγκεκριμένες για τη διεξαγωγή της 
ζύγισης αλιευτικών προϊόντων 
συμπληρώνουν ένα μητρώο ζύγισης για 
κάθε εκφόρτωση και είναι υπεύθυνες για 
την ακρίβεια της ζύγισης. Ο εγκεκριμένος 
ζυγιστής τηρεί μητρώα ζύγισης για 
χρονικό διάστημα τριών ετών.
3. Η ποσότητα που καταγράφεται 
στο μητρώο ζύγισης διαβιβάζεται στον 
πλοίαρχο και χρησιμοποιείται για τη 
συμπλήρωση της δήλωσης εκφόρτωσης 
και του παραστατικού μεταφοράς.
4. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους 
μέλους μπορούν να απαιτούν για 
οποιαδήποτε ποσότητα αλιευτικών 
προϊόντων που εκφορτώνονται για πρώτη 
φορά στο εν λόγω κράτος μέλος να 
ζυγίζεται από υπαλλήλους ή με την 
παρουσία υπαλλήλων προτού μεταφερθεί 
από το σημείο εκφόρτωσης σε άλλο 
σημείο.
5. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν τη ζύγιση των αλιευτικών 
προϊόντων άνευ διαλογής κατά την 
εκφόρτωση, εάν πληρούνται οι ακόλουθες 
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προϋποθέσεις:
α) Η ζύγιση των άνευ διαλογής 
αλιευτικών προϊόντων διεξάγεται κατά 
την εκφόρτωση σε σύστημα που 
χειρίζονται ή ελέγχουν οι αρμόδιες αρχές 
πριν από τη μεταφορά, την αποθήκευση ή 
την εμπορία·
β) στην περίπτωση των άνευ 
διαλογής εκφορτώσεων που δεν 
προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση: το κράτος μέλος έχει 
θεσπίσει σχέδιο δειγματοληψίας με βάση 
τον κίνδυνο και η Επιτροπή έχει εγκρίνει 
αυτό το σχέδιο·
γ) στην περίπτωση των αλιευτικών 
προϊόντων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση: μια δεύτερη 
ζύγιση ανά είδος αλιευτικών προϊόντων 
διεξάγεται από εγκεκριμένο ζυγιστή. Αυτή 
η δεύτερη ζύγιση μπορεί να 
πραγματοποιείται, μετά τη μεταφορά, σε 
ιχθυόσκαλα, στις εγκαταστάσεις 
εγκεκριμένου αγοραστή ή οργάνωσης 
παραγωγών. Το αποτέλεσμα αυτής της 
δεύτερης ζύγισης διαβιβάζεται στον 
πλοίαρχο.
6. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να προσδιορίζει 
μια μέθοδο με βάση τον κίνδυνο για τη 
θέσπιση των σχεδίων δειγματοληψίας 
που αναφέρονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β), και να εγκρίνει αυτά τα 
σχέδια. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.»

Or. pt

Τροπολογία 744
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι εξασφαλίζουν ότι 
όλες οι ποσότητες αλιευτικών προϊόντων 
ζυγίζονται ανά είδος σε συστήματα 
ζύγισης και από επιχειρήσεις που είναι 
εγκεκριμένες δυνάμει του άρθρου 59α 
αμέσως μετά την εκφόρτωση, πριν από την 
αποθήκευση, τη μεταφορά ή τη θέση σε 
εμπορία των αλιευτικών προϊόντων.

1. Οι πλοίαρχοι εξασφαλίζουν ότι 
όλες οι ποσότητες αλιευτικών προϊόντων 
ζυγίζονται ανά είδος σε συστήματα 
ζύγισης και από επιχειρήσεις που είναι 
εγκεκριμένες δυνάμει του άρθρου 59α 
αμέσως μετά την εκφόρτωση, πριν από την 
αποθήκευση, τη μεταφορά ή τη θέση σε 
εμπορία των αλιευτικών προϊόντων, εκτός 
εάν το κράτος μέλος έχει θεσπίσει σχέδιο 
δειγματοληψίας εγκεκριμένο από την 
Επιτροπή και βασισμένο στη μεθοδολογία 
με βάση τον κίνδυνο που έχει υιοθετήσει 
η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 119. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν τη ζύγιση των αλιευτικών 
προϊόντων επί του αλιευτικού σκάφους 
υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης 
σχεδίου δειγματοληψίας.

Or. es

Τροπολογία 745
Ruža Tomašić

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι εξασφαλίζουν ότι 
όλες οι ποσότητες αλιευτικών προϊόντων 
ζυγίζονται ανά είδος σε συστήματα 
ζύγισης και από επιχειρήσεις που είναι 
εγκεκριμένες δυνάμει του άρθρου 59α 
αμέσως μετά την εκφόρτωση, πριν από την 
αποθήκευση, τη μεταφορά ή τη θέση σε 
εμπορία των αλιευτικών προϊόντων.

1. Οι πλοίαρχοι εξασφαλίζουν ότι 
όλες οι ποσότητες αλιευτικών προϊόντων 
ζυγίζονται ανά είδος σε συστήματα 
ζύγισης και από επιχειρήσεις που είναι 
εγκεκριμένες δυνάμει του άρθρου 59α 
αμέσως μετά την εκφόρτωση, πριν από την 
αποθήκευση, τη μεταφορά ή τη θέση σε 
εμπορία των αλιευτικών προϊόντων, εκτός 
εάν το κράτος μέλος έχει θεσπίσει σχέδιο 
δειγματοληψίας το οποίο έχει εγκριθεί 



AM\1204725EL.docx 41/185 PE650.705v01-00

EL

από την Επιτροπή και έχει καταρτιστεί 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
βασίζεται σε ανάλυση των κινδύνων η 
οποία έχει θεσπιστεί από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 119.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο μέρος αυτής της παραγράφου, θα πρέπει να διατηρηθεί η 
δυνατότητα υποκατάστασης των άλλων απαιτήσεων ζύγισης από ένα εγκεκριμένο σχέδιο 
δειγματοληψίας, προκειμένου να αποφεύγονται απώλειες όσον αφορά την ποιότητα των 
αλιευμάτων και η πρόκληση οικονομικών συνεπειών λόγω της ανάγκης ζύγισης του συνόλου 
των αλιευμάτων. Αυτή η ευελιξία είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την πελαγική αλιεία στην 
περίπτωση αλιευμάτων αναμεμειγμένων με νερό.

Τροπολογία 746
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πλοίαρχοι εξασφαλίζουν ότι 
όλες οι ποσότητες αλιευτικών προϊόντων 
ζυγίζονται ανά είδος σε συστήματα 
ζύγισης και από επιχειρήσεις που είναι 
εγκεκριμένες δυνάμει του άρθρου 59α 
αμέσως μετά την εκφόρτωση, πριν από 
την αποθήκευση, τη μεταφορά ή τη θέση 
σε εμπορία των αλιευτικών προϊόντων.

1. Οι πλοίαρχοι εξασφαλίζουν ότι 
όλες οι ποσότητες αλιευτικών προϊόντων 
ζυγίζονται ανά είδος σε συστήματα 
ζύγισης και από επιχειρήσεις που είναι 
εγκεκριμένες δυνάμει του άρθρου 59α 
αμέσως, εκτός εάν το κράτος μέλος έχει 
θεσπίσει σχέδιο δειγματοληψίας, το οποίο 
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και έχει 
καταρτιστεί βάσει της μεθοδολογίας που 
έχει καθορίσει η Επιτροπή σύμφωνα με 
την παράγραφο 6.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εύλογο να εξαλειφθεί στην πρόταση η δυνατότητα ζύγισης βάσει δειγματοληψίας, για 
την οποία έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί ορθά και εξοικονομεί χρόνο και κόστος για τις 
επιχειρήσεις. Επιπλέον, η ζύγιση βάσει δειγματοληψίας έχει εφαρμοστεί σύμφωνα με σχέδια και 
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διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί με την Επιτροπή.

Τροπολογία 747
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η ζύγιση πραγματοποιείται 
αμέσως μετά την εκφόρτωση, πριν από 
την αποθήκευση, τη μεταφορά ή τη θέση 
σε εμπορία των αλιευτικών προϊόντων, 
εξαιρουμένων των ακόλουθων 
περιπτώσεων:
α) τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν τη ζύγιση των αλιευτικών 
προϊόντων επί του αλιευτικού σκάφους 
εφόσον έχει θεσπιστεί το σχέδιο 
δειγματοληψίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1·
β) τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν τη ζύγιση των αλιευτικών 
προϊόντων μετά τη μεταφορά από το 
σημείο εκφόρτωσης, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα προϊόντα μεταφέρονται σε 
προορισμό εντός της επικράτειας του 
οικείου κράτους μέλους και ότι το εν 
λόγω κράτος μέλος έχει θεσπίσει σχέδιο 
ελέγχου, το οποίο έχει εγκριθεί από την 
Επιτροπή και έχει καταρτιστεί βάσει της 
μεθοδολογίας που βασίζεται σε ανάλυση 
των κινδύνων και έχει υιοθετηθεί από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 119·
γ) εάν όλα τα εκφορτωθέντα 
προϊόντα πρόκειται να μεταφερθούν προς 
πώληση σε λιμένα διαφορετικό από τον 
λιμένα εκφόρτωσης εντός του ίδιου 
κράτους μέλους, τα κράτη μέλη μπορούν 
να επιτρέπουν τη ζύγιση των προϊόντων 
στον λιμένα προορισμού αμέσως πριν από 
την πώληση ή την αποθήκευσή τους. 
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Στην περίπτωση αυτή, τα αλιευτικά 
προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από το 
αντίστοιχο παραστατικό μεταφοράς ή 
έγγραφο που υπέχει θέση παραστατικού 
μεταφοράς όπου αναγράφονται οι 
εκτιμώμενες ποσότητες αλιευμάτων 
(βάρος μεταποιημένων αλιευμάτων), οι 
οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 
μέγιστο περιθώριο ανοχής που 
προβλέπεται στο άρθρο 14·
δ) οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
στο οποίο εκφορτώνονται τα αλιευτικά 
προϊόντα μπορούν να επιτρέπουν τη 
μεταφορά των προϊόντων αυτών πριν από 
τη ζύγισή τους σε εγκεκριμένους 
αγοραστές, εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή 
άλλους οργανισμούς ή πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνοι για την πρώτη εμπορία των 
αλιευτικών προϊόντων σε άλλο κράτος 
μέλος. Η εν λόγω άδεια υπόκειται στο 
σχέδιο ελέγχου που αναφέρεται στο 
στοιχείο β)·
ε) τα αλιευτικά σκάφη που 
εκφορτώνουν εκτός της επικράτειας της 
Ένωσης μπορούν να ζυγίζουν τα 
αλιευτικά προϊόντα μετά τη μεταφορά 
τους από το σημείο εκφόρτωσης, εφόσον 
το κράτος μέλος σημαίας έχει θεσπίσει 
σχέδιο ελέγχου εγκεκριμένο από την 
Επιτροπή και βασισμένο στη μεθοδολογία 
που έχει καθορίσει η Επιτροπή σύμφωνα 
με την παράγραφο 6, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των αλιευτικών 
συμφωνιών της Ένωσης με τρίτες χώρες.

Or. es

Τροπολογία 748
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 49
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν τη ζύγιση των αλιευτικών 
προϊόντων:
α. επί του αλιευτικού σκάφους, με 
βάση σχέδιο δειγματοληψίας που έχει 
θεσπιστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 και/ή
β. μετά τη μεταφορά τους σε 
προορισμό εντός της επικράτειας του 
κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιήθηκε η εκφόρτωση, 
σύμφωνα με σχέδιο ελέγχου που έχει 
θεσπιστεί δυνάμει της παραγράφου 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι παρεκκλίσεις σχετικά με τη ζύγιση επί του αλιευτικού 
σκάφους και μετά τη μεταφορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν υπάρχει στο σημείο εκφόρτωσης 
ιχθυόσκαλα με σύστημα ζύγισης. Στις εν λόγω περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
ζύγισης μετά τη μεταφορά. Για να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, θα πρέπει να 
υπάρχει ένα ομοιόμορφο σχέδιο δειγματοληψίας και ελέγχου το οποίο να προβλέπεται με 
εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία 749
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν τη ζύγιση των αλιευτικών 
προϊόντων επί του αλιευτικού σκάφους με 
βάση σχέδιο δειγματοληψίας που 
θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα 
με την παράγραφο 6.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι παρεκκλίσεις σχετικά με τη ζύγιση επί του αλιευτικού 
σκάφους και μετά τη μεταφορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν υπάρχει στο σημείο εκφόρτωσης 
ιχθυόσκαλα με σύστημα ζύγισης. Στις εν λόγω περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
ζύγισης μετά τη μεταφορά. Για να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, θα πρέπει να 
υπάρχει ένα ομοιόμορφο σχέδιο δειγματοληψίας και ελέγχου το οποίο να προβλέπεται με 
εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία 750
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 49
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ποσότητα που καταγράφεται στο 
μητρώο ζύγισης διαβιβάζεται στον 
πλοίαρχο και χρησιμοποιείται για τη 
συμπλήρωση της δήλωσης εκφόρτωσης 
και του παραστατικού μεταφοράς.

3. Η ποσότητα που καταγράφεται στο 
μητρώο ζύγισης διαβιβάζεται στον 
πλοίαρχο και χρησιμοποιείται για τη 
συμπλήρωση της δήλωσης εκφόρτωσης 
και, ενδεχομένως, του παραστατικού 
μεταφοράς. Εάν η πώληση 
πραγματοποιείται σε λιμένα διαφορετικό 
από τον λιμένα εκφόρτωσης, μπορεί να 
επιτρέπεται διαφορά μεταξύ της ζύγισης 
που πραγματοποιήθηκε πριν από τη 
μεταφορά και της ζύγισης που 
πραγματοποιήθηκε στην ιχθυόσκαλα 
στην οποία πωλούνται τα μεταφερθέντα 
αλιευτικά προϊόντα, ανάλογη της 
απόστασης που διανύθηκε.

Or. en

Τροπολογία 751
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 49
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ποσότητα που καταγράφεται στο 
μητρώο ζύγισης διαβιβάζεται στον 
πλοίαρχο και χρησιμοποιείται για τη 
συμπλήρωση της δήλωσης εκφόρτωσης 
και του παραστατικού μεταφοράς.

3. Η ποσότητα που καταγράφεται στο 
μητρώο ζύγισης διαβιβάζεται αμέσως στον 
πλοίαρχο και χρησιμοποιείται για τη 
συμπλήρωση της δήλωσης εκφόρτωσης 
και του παραστατικού μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 752
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 753
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην περίπτωση των άνευ 
διαλογής εκφορτώσεων που δεν 
προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση: το κράτος μέλος έχει 
θεσπίσει σχέδιο δειγματοληψίας με βάση 
τον κίνδυνο και η Επιτροπή έχει εγκρίνει 
αυτό το σχέδιο·

β) το κράτος μέλος έχει θεσπίσει 
σχέδιο δειγματοληψίας με βάση τον 
κίνδυνο και η Επιτροπή έχει εγκρίνει αυτό 
το σχέδιο·

Or. es

Τροπολογία 754
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην περίπτωση των αλιευτικών 
προϊόντων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση: μια δεύτερη 
ζύγιση ανά είδος αλιευτικών προϊόντων 
διεξάγεται από εγκεκριμένο ζυγιστή. Αυτή 
η δεύτερη ζύγιση μπορεί να 
πραγματοποιείται, μετά τη μεταφορά, σε 
ιχθυόσκαλα, στις εγκαταστάσεις 
εγκεκριμένου αγοραστή ή οργάνωσης 
παραγωγών. Το αποτέλεσμα αυτής της 
δεύτερης ζύγισης διαβιβάζεται στον 
πλοίαρχο.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 755
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην περίπτωση των αλιευτικών 
προϊόντων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση: μια δεύτερη 
ζύγιση ανά είδος αλιευτικών προϊόντων 
διεξάγεται από εγκεκριμένο ζυγιστή. Αυτή 
η δεύτερη ζύγιση μπορεί να 
πραγματοποιείται, μετά τη μεταφορά, σε 
ιχθυόσκαλα, στις εγκαταστάσεις 
εγκεκριμένου αγοραστή ή οργάνωσης 
παραγωγών. Το αποτέλεσμα αυτής της 
δεύτερης ζύγισης διαβιβάζεται στον 
πλοίαρχο.

γ) στην περίπτωση των αλιευτικών 
προϊόντων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση: μια δεύτερη 
ζύγιση ανά είδος αλιευτικών προϊόντων 
διεξάγεται από εγκεκριμένο ζυγιστή. Αυτή 
η δεύτερη ζύγιση μπορεί να 
πραγματοποιείται, μετά τη μεταφορά, σε 
ιχθυόσκαλα, στις εγκαταστάσεις 
εγκεκριμένου αγοραστή ή οργάνωσης 
παραγωγών. Το αποτέλεσμα αυτής της 
δεύτερης ζύγισης διαβιβάζεται αμέσως 
στον πλοίαρχο.

Or. en
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Τροπολογία 756
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) στην περίπτωση αλιευτικών 
προϊόντων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτρέπουν τη ζύγιση των 
αλιευτικών προϊόντων άνευ διαλογής για 
την εμπορία τους σύμφωνα με την 
παρέκκλιση του άρθρου 56α παράγραφος 
3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παραδοσιακά, οι τοπικές ιχθυόσκαλες εμπορεύονταν από κοινού διάφορους ιχθύες οι οποίοι 
χωριστά δεν έχουν εμπορική αξία αλλά, εάν διατεθούν από κοινού ως προϊόν με την ονομασία 
«ψάρια για σούπα», αποκτούν εμπορική αξία. Στο άρθρο 56α παράγραφος 3 προβλέπεται η 
δυνατότητα εμπορίας των ψαριών για σούπα, δεδομένου ότι επιτρέπεται η εμπορία στην ίδια 
παρτίδα αλιευτικών προϊόντων διαφόρων ειδών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί μια 
εξαίρεση στη ζύγιση συμπληρωματική της εξαίρεσης που αφορά αφορά τη δημιουργία παρτίδων 
για εμπορία.

Τροπολογία 757
Ruža Tomašić

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν τη ζύγιση των αλιευτικών 
προϊόντων μετά τη μεταφορά από τον 
λιμένα εκφόρτωσης, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα προϊόντα μεταφέρονται σε 
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προορισμό εντός της επικράτειας του 
οικείου κράτους μέλους και ότι το εν 
λόγω κράτος μέλος έχει θεσπίσει σχέδιο 
ελέγχου, το οποίο έχει εγκριθεί από την 
Επιτροπή και έχει καταρτιστεί σύμφωνα 
με τη μεθοδολογία που βασίζεται σε 
ανάλυση των κινδύνων η οποία έχει 
θεσπιστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 119.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο μέρος αυτής της παραγράφου, θα πρέπει να διατηρηθεί η 
δυνατότητα υποκατάστασης των άλλων απαιτήσεων ζύγισης από ένα εγκεκριμένο σχέδιο 
δειγματοληψίας, προκειμένου να αποφεύγονται απώλειες όσον αφορά την ποιότητα των 
αλιευμάτων και η πρόκληση οικονομικών συνεπειών λόγω της ανάγκης ζύγισης του συνόλου 
των αλιευμάτων.

Τροπολογία 758
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 49
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να προσδιορίζει 
μια μέθοδο με βάση τον κίνδυνο για τη 
θέσπιση των σχεδίων δειγματοληψίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο 
β), και να εγκρίνει αυτά τα σχέδια. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 119 
παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων,

α. να θεσπίζει σχέδιο δειγματοληψίας 
το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1α,
β. να εκδίδει σχέδια ελέγχου, ή
γ. να προσδιορίζει μια μέθοδο με 
βάση τον κίνδυνο για τη θέσπιση των 
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σχεδίων δειγματοληψίας που αναφέρονται 
στην παράγραφο 5 στοιχείο β), και να 
εγκρίνει αυτά τα σχέδια. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι παρεκκλίσεις σχετικά με τη ζύγιση επί του αλιευτικού 
σκάφους και μετά τη μεταφορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν υπάρχει στο σημείο εκφόρτωσης 
ιχθυόσκαλα με σύστημα ζύγισης. Στις εν λόγω περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
ζύγισης μετά τη μεταφορά. Για να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, θα πρέπει να 
υπάρχει ένα ομοιόμορφο σχέδιο δειγματοληψίας και ελέγχου το οποίο να προβλέπεται με 
εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία 759
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 49
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να προσδιορίζει 
μια μέθοδο με βάση τον κίνδυνο για τη 
θέσπιση των σχεδίων δειγματοληψίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο 
β), και να εγκρίνει αυτά τα σχέδια. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 119 
παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων:

α. να θεσπίζει σχέδιο δειγματοληψίας 
το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1α, 
ή·
β. να προσδιορίζει μια μέθοδο με 
βάση τον κίνδυνο για τη θέσπιση των 
σχεδίων δειγματοληψίας που αναφέρονται 
στην παράγραφο 5 στοιχείο β), και να 
εγκρίνει αυτά τα σχέδια. Οι εν λόγω 
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εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι παρεκκλίσεις σχετικά με τη ζύγιση επί του αλιευτικού 
σκάφους και μετά τη μεταφορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν υπάρχει στο σημείο εκφόρτωσης 
ιχθυόσκαλα με σύστημα ζύγισης. Στις εν λόγω περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
ζύγισης μετά τη μεταφορά. Για να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, θα πρέπει να 
υπάρχει ένα ομοιόμορφο σχέδιο δειγματοληψίας και ελέγχου το οποίο να προβλέπεται με 
εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία 760
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 49
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να προσδιορίζει 
μια μέθοδο με βάση τον κίνδυνο για τη 
θέσπιση των σχεδίων δειγματοληψίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο 
β), και να εγκρίνει αυτά τα σχέδια. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 
2.»

6. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να προσδιορίζει 
μια μέθοδο με βάση τον κίνδυνο για τη 
θέσπιση των σχεδίων δειγματοληψίας που 
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, 
και να εγκρίνει αυτά τα σχέδια. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 
2.»

Or. es

Τροπολογία 761
Ruža Tomašić

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 49
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 – παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο 
εκφορτώνονται τα αλιευτικά προϊόντα 
μπορούν να επιτρέπουν τη μεταφορά των 
προϊόντων αυτών πριν από τη ζύγισή 
τους σε εγκεκριμένους αγοραστές, 
εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλους 
οργανισμούς ή πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνοι για την πρώτη εμπορία των 
αλιευτικών προϊόντων σε άλλο κράτος 
μέλος. Αυτή η άδεια υπόκειται σε κοινό 
πρόγραμμα ελέγχου μεταξύ των οικείων 
κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 94, το οποίο έχει εγκριθεί από την 
Επιτροπή και έχει καταρτιστεί σύμφωνα 
με τη μεθοδολογία που βασίζεται σε 
ανάλυση των κινδύνων η οποία έχει 
θεσπιστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 119.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο μέρος αυτής της παραγράφου, θα πρέπει να διατηρηθεί η 
δυνατότητα υποκατάστασης των άλλων απαιτήσεων ζύγισης από ένα εγκεκριμένο σχέδιο 
δειγματοληψίας, προκειμένου να αποφεύγονται απώλειες όσον αφορά την ποιότητα των 
αλιευμάτων και η πρόκληση οικονομικών συνεπειών λόγω της ανάγκης ζύγισης του συνόλου 
των αλιευμάτων.

Τροπολογία 762
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 49
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
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επιτρέπουν τη ζύγιση των αλιευτικών 
προϊόντων μετά τη μεταφορά από το 
σημείο εκφόρτωσης, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα προϊόντα μεταφέρονται σε 
προορισμό εντός της επικράτειας του 
οικείου κράτους μέλους και ότι το εν 
λόγω κράτος μέλος έχει θεσπίσει σχέδιο 
ελέγχου, το οποίο έχει εγκριθεί από την 
Επιτροπή και έχει καταρτιστεί βάσει της 
μεθοδολογίας με βάση τον κίνδυνο που 
έχει υιοθετήσει η Επιτροπή σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 119.

Or. es

Τροπολογία 763
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 49
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν τη ζύγιση των αλιευτικών 
προϊόντων μετά τη μεταφορά από τον 
λιμένα εκφόρτωσης, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα προϊόντα μεταφέρονται σε 
προορισμό εντός της επικράτειας του 
οικείου κράτους μέλους και ότι το εν 
λόγω κράτος μέλος έχει θεσπίσει σχέδιο 
ελέγχου, το οποίο έχει εγκριθεί από την 
Επιτροπή και έχει καταρτιστεί σύμφωνα 
με τη μεθοδολογία που βασίζεται σε 
ανάλυση των κινδύνων η οποία έχει 
θεσπιστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 119.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι παρεκκλίσεις σχετικά με τη ζύγιση επί του αλιευτικού 
σκάφους και μετά τη μεταφορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν υπάρχει στο σημείο εκφόρτωσης 
ιχθυόσκαλα με σύστημα ζύγισης. Στις εν λόγω περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
ζύγισης μετά τη μεταφορά. Για να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, θα πρέπει να 
υπάρχει ένα ομοιόμορφο σχέδιο δειγματοληψίας και ελέγχου το οποίο να προβλέπεται με 
εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία 764
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 49
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο 
εκφορτώνονται τα αλιευτικά προϊόντα 
μπορούν να επιτρέπουν τη μεταφορά των 
προϊόντων αυτών πριν από τη ζύγισή 
τους σε εγκεκριμένους αγοραστές, 
εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλους 
οργανισμούς ή πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνοι για την πρώτη εμπορία των 
αλιευτικών προϊόντων σε άλλο κράτος 
μέλος. Η εν λόγω άδεια υπόκειται σε 
πρόγραμμα ελέγχου το οποίο είναι κοινό 
μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών 
μελών, σύμφωνα με το άρθρο 94, έχει 
εγκριθεί από την Επιτροπή και βασίζεται 
στη μεθοδολογία με βάση τον κίνδυνο που 
έχει υιοθετήσει η Επιτροπή σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 119.

Or. es

Τροπολογία 765
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 49
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο 
εκφορτώνονται τα αλιευτικά προϊόντα 
μπορούν να επιτρέπουν τη μεταφορά των 
προϊόντων αυτών πριν από τη ζύγισή 
τους σε εγκεκριμένους αγοραστές, 
εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλους 
οργανισμούς ή πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνοι για την πρώτη εμπορία των 
αλιευτικών προϊόντων σε άλλο κράτος 
μέλος. Αυτή η άδεια υπόκειται σε κοινό 
πρόγραμμα ελέγχου μεταξύ των οικείων 
κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 94, το οποίο έχει εγκριθεί από την 
Επιτροπή και έχει καταρτιστεί σύμφωνα 
με τη μεθοδολογία που βασίζεται σε 
ανάλυση των κινδύνων η οποία έχει 
θεσπιστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 119.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι παρεκκλίσεις σχετικά με τη ζύγιση επί του αλιευτικού 
σκάφους και μετά τη μεταφορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν υπάρχει στο σημείο εκφόρτωσης 
ιχθυόσκαλα με σύστημα ζύγισης. Στις εν λόγω περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
ζύγισης μετά τη μεταφορά. Για να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, θα πρέπει να 
υπάρχει ένα ομοιόμορφο σχέδιο δειγματοληψίας και ελέγχου το οποίο να προβλέπεται με 
εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία 766
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 49
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 – παράγραφος 6 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6γ. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα αλιευτικά σκάφη που 
εκφορτώνουν εκτός της επικράτειας της 
ΕΕ μπορούν να ζυγίζουν τα αλιευτικά 
προϊόντα μετά τη μεταφορά τους από το 
σημείο εκφόρτωσης, εφόσον το κράτος 
μέλος σημαίας έχει θεσπίσει σχέδιο 
ελέγχου εγκεκριμένο από την Επιτροπή 
και βασισμένο στη μεθοδολογία με βάση 
τον κίνδυνο που έχει υιοθετήσει η 
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 119.

Or. es

Τροπολογία 767
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 49
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 – παράγραφος 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6γ. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα αλιευτικά σκάφη που 
εκφορτώνουν αλιευτικά προϊόντα εκτός 
της επικράτειας της ΕΕ επιτρέπεται να 
τα ζυγίζουν μετά τη μεταφορά τους από 
το σημείο εκφόρτωσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος σημαίας 
έχει θεσπίσει σχέδιο ελέγχου, το οποίο 
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και έχει 
καταρτιστεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που βασίζεται σε ανάλυση των κινδύνων 
η οποία έχει θεσπιστεί από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 119.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι παρεκκλίσεις σχετικά με τη ζύγιση επί του αλιευτικού 
σκάφους και μετά τη μεταφορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν υπάρχει στο σημείο εκφόρτωσης 
ιχθυόσκαλα με σύστημα ζύγισης. Στις εν λόγω περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
ζύγισης μετά τη μεταφορά. Για να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, θα πρέπει να 
υπάρχει ένα ομοιόμορφο σχέδιο δειγματοληψίας και ελέγχου το οποίο να προβλέπεται με 
εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία 768
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 50
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 60α:

διαγράφεται

«Άρθρο 60α
Λεπτομερείς κανόνες ζύγισης
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο119α για 
τον καθορισμό γενικών κανόνων όσον 
αφορά τη ζύγιση. Οι κανόνες αυτοί 
μπορούν να αφορούν:
α) τον καθορισμό των διαδικασιών 
ζύγισης·
β) τα μητρώα ζύγισης·
γ) την ώρα ζύγισης·
δ) τα συστήματα ζύγισης·
ε) τη ζύγιση κατεψυγμένων 
αλιευτικών προϊόντων·
στ) την αφαίρεση πάγου και νερού·
ζ) την πρόσβαση των αρμόδιων 
αρχών στα συστήματα ζύγισης, στα 
μητρώα ζύγισης, στις γραπτές δηλώσεις 
και στους χώρους όπου τα αλιευτικά 
προϊόντα αποθηκεύονται ή 
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μεταποιούνται·
2. Ανατίθεται επίσης στην Επιτροπή 
η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α για 
τον καθορισμό ειδικών κανόνων σχετικά 
με τη ζύγιση ορισμένων πελαγικών ειδών. 
Οι κανόνες αυτοί μπορούν να αφορούν:
α) τον καθορισμό της διαδικασίας 
ζύγισης αλιευμάτων ρέγγας, σκουμπριού 
και σαφριδιού·
β) τους λιμένες ζύγισης·
γ) την ενημέρωση των αρμόδιων 
αρχών πριν από την είσοδο στον λιμένα·
δ) την εκφόρτωση·
ε) το ημερολόγιο αλιείας·
στ) τις δημόσιες εγκαταστάσεις 
ζύγισης·
ζ) τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις 
ζύγισης·
η) τη ζύγιση κατεψυγμένων ιχθύων·
θ) την τήρηση αρχείων ζύγισης·
ι) το δελτίο πώλησης και τη δήλωση 
ανάληψης·
ια) τους διασταυρούμενους ελέγχους·
ιβ) την παρακολούθηση της 
ζύγισης.»την παρακολούθηση της 
ζύγισης. ’

Or. it

Τροπολογία 769
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 50
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) παρεμβάλλεται το ακόλουθο διαγράφεται
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άρθρο 60α:
«Άρθρο 60α
Λεπτομερείς κανόνες ζύγισης
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α για 
τον καθορισμό γενικών κανόνων όσον 
αφορά τη ζύγιση. Οι κανόνες αυτοί 
μπορούν να αφορούν:
α) τον καθορισμό των διαδικασιών 
ζύγισης·
β) τα μητρώα ζύγισης·
γ) την ώρα ζύγισης·
δ) τα συστήματα ζύγισης·
ε) τη ζύγιση κατεψυγμένων 
αλιευτικών προϊόντων·
στ) την αφαίρεση πάγου και νερού·
ζ) την πρόσβαση των αρμόδιων 
αρχών στα συστήματα ζύγισης, στα 
μητρώα ζύγισης, στις γραπτές δηλώσεις 
και στους χώρους όπου τα αλιευτικά 
προϊόντα αποθηκεύονται ή 
μεταποιούνται·
2. Ανατίθεται επίσης στην Επιτροπή 
η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α για 
τον καθορισμό ειδικών κανόνων σχετικά 
με τη ζύγιση ορισμένων πελαγικών ειδών. 
Οι κανόνες αυτοί μπορούν να αφορούν:
α) τον καθορισμό της διαδικασίας 
ζύγισης αλιευμάτων ρέγγας, σκουμπριού 
και σαφριδιού·
β) τους λιμένες ζύγισης·
γ) την ενημέρωση των αρμόδιων 
αρχών πριν από την είσοδο στον λιμένα·
δ) την εκφόρτωση·
ε) το ημερολόγιο αλιείας·
στ) τις δημόσιες εγκαταστάσεις 
ζύγισης·
ζ) τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις 
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ζύγισης·
η) τη ζύγιση κατεψυγμένων ιχθύων·
θ) την τήρηση αρχείων ζύγισης·
ι) το δελτίο πώλησης και τη δήλωση 
ανάληψης·
ια) τους διασταυρούμενους ελέγχους·
ιβ) την παρακολούθηση της ζύγισης.»

Or. fr

Τροπολογία 770
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 50
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 60α:

διαγράφεται

«Άρθρο 60α
Λεπτομερείς κανόνες ζύγισης
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο119α για 
τον καθορισμό γενικών κανόνων όσον 
αφορά τη ζύγιση. Οι κανόνες αυτοί 
μπορούν να αφορούν:
α) τον καθορισμό των διαδικασιών 
ζύγισης·
β) τα μητρώα ζύγισης·
γ) την ώρα ζύγισης·
δ) τα συστήματα ζύγισης·
ε) τη ζύγιση κατεψυγμένων 
αλιευτικών προϊόντων·
στ) την αφαίρεση πάγου και νερού· ζ)
ζ) την πρόσβαση των αρμόδιων 
αρχών στα συστήματα ζύγισης, στα 
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μητρώα ζύγισης, στις γραπτές δηλώσεις 
και στους χώρους όπου τα αλιευτικά 
προϊόντα αποθηκεύονται ή 
μεταποιούνται·
2. Ανατίθεται επίσης στην Επιτροπή 
η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α για 
τον καθορισμό ειδικών κανόνων σχετικά 
με τη ζύγιση ορισμένων πελαγικών ειδών. 
Οι κανόνες αυτοί μπορούν να αφορούν:
α) τον καθορισμό της διαδικασίας 
ζύγισης αλιευμάτων ρέγγας, σκουμπριού 
και σαφριδιού·
β) τους λιμένες ζύγισης·
γ) την ενημέρωση των αρμόδιων 
αρχών πριν από την είσοδο στον λιμένα·
δ) την εκφόρτωση·
ε) το ημερολόγιο αλιείας·
στ) τις δημόσιες εγκαταστάσεις 
ζύγισης·
ζ) τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις 
ζύγισης·
η) τη ζύγιση κατεψυγμένων ιχθύων·
θ) την τήρηση αρχείων ζύγισης·
ι) το δελτίο πώλησης και τη δήλωση 
ανάληψης·
ια) τους διασταυρούμενους ελέγχους·
ιβ) την παρακολούθηση της ζύγισης.»

Or. pt

Τροπολογία 771
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 50
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος



AM\1204725EL.docx 63/185 PE650.705v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο119α για τον 
καθορισμό γενικών κανόνων όσον αφορά 
τη ζύγιση. Οι κανόνες αυτοί μπορούν να 
αφορούν:

1. Ανατίθεται επίσης στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α για 
τον καθορισμό ειδικών κανόνων όσον 
αφορά τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων 
που προέρχονται από είδη ή αποθέματα 
τα οποία υπόκεινται σε ενωσιακά μέτρα 
διατήρησης. Οι κανόνες αυτοί μπορούν να 
αφορούν:

Or. en

Τροπολογία 772
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 50
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 60 α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την ενημέρωση των αρμόδιων 
αρχών πριν από την είσοδο στον λιμένα·

γ) τις πληροφορίες που 
αποστέλλονται στις αρμόδιες αρχές πριν 
από την είσοδο στον λιμένα·

Or. en

Τροπολογία 773
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 51
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) το άρθρο 61 απαλείφεται. διαγράφεται

Or. pt
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Τροπολογία 774
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 52
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εγκεκριμένοι αγοραστές, οι 
εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλοι 
οργανισμοί ή πρόσωπα που έχουν λάβει 
άδεια από τα κράτη μέλη και είναι 
υπεύθυνα για την εμπορία των αλιευτικών 
προϊόντων που έχουν εκφορτωθεί σε ένα 
κράτος μέλος καταγράφουν με 
ηλεκτρονικά μέσα τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 
και υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα, 
εντός 24 ωρών μετά την εμπορία, ένα 
δελτίο πώλησης που περιέχει αυτά τα 
στοιχεία στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίου 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη πώληση. Την 
ευθύνη για την ακρίβεια του δελτίου 
πώλησης φέρουν οι εν λόγω αγοραστές, 
ιχθυόσκαλες, οργανισμοί ή πρόσωπα.

1. Οι εγκεκριμένοι αγοραστές, οι 
εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλοι 
οργανισμοί ή πρόσωπα που έχουν λάβει 
άδεια από τα κράτη μέλη και είναι 
υπεύθυνα για την εμπορία των αλιευτικών 
προϊόντων που έχουν εκφορτωθεί σε ένα 
κράτος μέλος καταγράφουν με 
ηλεκτρονικά μέσα τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 
και υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα, 
εντός 48 ωρών μετά την εμπορία, ένα 
δελτίο πώλησης που περιέχει αυτά τα 
στοιχεία στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίου 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη πώληση. Την 
ευθύνη για την ακρίβεια του δελτίου 
πώλησης φέρουν οι εν λόγω αγοραστές, 
ιχθυόσκαλες, οργανισμοί ή πρόσωπα.

Or. es

Τροπολογία 775
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 52
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εγκεκριμένοι αγοραστές, οι 
εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλοι 
οργανισμοί ή πρόσωπα που έχουν λάβει 
άδεια από τα κράτη μέλη και είναι 

1. Οι εγκεκριμένοι αγοραστές, οι 
εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλοι 
οργανισμοί ή πρόσωπα που έχουν λάβει 
άδεια από τα κράτη μέλη και είναι 



AM\1204725EL.docx 65/185 PE650.705v01-00

EL

υπεύθυνα για την εμπορία των αλιευτικών 
προϊόντων που έχουν εκφορτωθεί σε ένα 
κράτος μέλος καταγράφουν με 
ηλεκτρονικά μέσα τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 
και υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα, 
εντός 24 ωρών μετά την εμπορία, ένα 
δελτίο πώλησης που περιέχει αυτά τα 
στοιχεία στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίου 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη πώληση. Την 
ευθύνη για την ακρίβεια του δελτίου 
πώλησης φέρουν οι εν λόγω αγοραστές, 
ιχθυόσκαλες, οργανισμοί ή πρόσωπα.

υπεύθυνα για την εμπορία των αλιευτικών 
προϊόντων που έχουν εκφορτωθεί σε ένα 
κράτος μέλος καταγράφουν με 
ηλεκτρονικά μέσα τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 
και υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα, 
εντός 48 ωρών μετά την εμπορία, ένα 
δελτίο πώλησης που περιέχει αυτά τα 
στοιχεία στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίου 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη πώληση. Την 
ευθύνη για την ακρίβεια του δελτίου 
πώλησης φέρουν οι εν λόγω αγοραστές, 
ιχθυόσκαλες, οργανισμοί ή πρόσωπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προτείνει να διατηρηθεί η προθεσμία των 48 ωρών που ορίζεται στον τρέχοντα 
κανονισμό.

Τροπολογία 776
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 52
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εγκεκριμένοι αγοραστές, οι 
εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλοι 
οργανισμοί ή πρόσωπα που έχουν λάβει 
άδεια από τα κράτη μέλη και είναι 
υπεύθυνα για την εμπορία των αλιευτικών 
προϊόντων που έχουν εκφορτωθεί σε ένα 
κράτος μέλος καταγράφουν με 
ηλεκτρονικά μέσα τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 
και υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα, 
εντός 24 ωρών μετά την εμπορία, ένα 
δελτίο πώλησης που περιέχει αυτά τα 
στοιχεία στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίου 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη πώληση. Την 

1. Οι εγκεκριμένοι αγοραστές, οι 
εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλοι 
οργανισμοί ή πρόσωπα που έχουν λάβει 
άδεια από τα κράτη μέλη και είναι 
υπεύθυνα για την εμπορία των αλιευτικών 
προϊόντων που έχουν εκφορτωθεί σε ένα 
κράτος μέλος καταγράφουν τα στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 64 
παράγραφος 1 και υποβάλλουν με 
ηλεκτρονικά μέσα, εντός 24 ωρών μετά 
την εμπορία, ένα δελτίο πώλησης που 
περιέχει αυτά τα στοιχεία στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του 
οποίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
πώληση. Την ευθύνη για την ακρίβεια του 
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ευθύνη για την ακρίβεια του δελτίου 
πώλησης φέρουν οι εν λόγω αγοραστές, 
ιχθυόσκαλες, οργανισμοί ή πρόσωπα.

δελτίου πώλησης φέρουν οι εν λόγω 
αγοραστές, ιχθυόσκαλες, οργανισμοί ή 
πρόσωπα.

Or. bg

Τροπολογία 777
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 52
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 62 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την 
καταχώριση των αγοραστών, την ένδειξη 
της τιμής στα δελτία πώλησης, τον 
μορφότυπο των δελτίων πώλησης, την 
ηλεκτρονική καταγραφή και την 
ηλεκτρονική υποβολή των δελτίων 
πώλησης. 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 778
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 54
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 64 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δελτία πώλησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 62 φέρουν έναν μοναδικό 
αναγνωριστικό αριθμό και περιέχουν τα 

Τα δελτία πώλησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 62 έχουν την ίδια μορφή σε όλη την 
Ένωση, φέρουν έναν μοναδικό 
αναγνωριστικό αριθμό και περιέχουν τα 
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ακόλουθα στοιχεία: ακόλουθα στοιχεία:

Or. it

Τροπολογία 779
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 54
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό 
FAO, την επιστημονική ονομασία και την 
κοινή εμπορική ονομασία κάθε είδους και 
την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή όπου 
ελήφθησαν τα αλιεύματα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα είδη και υποείδη δεν διαθέτουν ειδικό τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO και, για 
αυτά, χρησιμοποιείται ένας γενικός κωδικός για το γένος, οπότε είναι σημαντικό να 
συμπεριλαμβάνονται η επιστημονική και η κοινή εμπορική ονομασία στα δελτία πώλησης.

Τροπολογία 780
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 54
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 64 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις ποσότητες κάθε είδους που 
τίθενται σε εμπορία ή καταγράφονται σε 
ιχθυόσκαλα σε χιλιόγραμμα, εκφραζόμενες 
σε βάρος προϊόντος, αναλυτικά ανά τύπο 
παρουσίασης προϊόντος και διατήρησης ή, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον αριθμό 
μονάδων·

ε) τις ποσότητες κάθε είδους που 
τίθενται σε εμπορία ή καταγράφονται σε 
ιχθυόσκαλα σε χιλιόγραμμα, εκφραζόμενες 
σε βάρος προϊόντος, αναλυτικά ανά τύπο 
παρουσίασης προϊόντος και διατήρησης 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον 
αριθμό μονάδων·
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Or. en

Τροπολογία 781
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 54
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 65 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα 
το βάρος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 5 
kg του αλιευτικού προϊόντος ανά 
καταναλωτή ημερησίως και τα οποία δεν 
τίθενται σε εμπορία αλλά 
χρησιμοποιούνται μόνον για ιδιωτική 
κατανάλωση, εξαιρούνται από τις 
διατάξεις των άρθρων 62 και 64.

Οι καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα 
το βάρος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 30 
kg του αλιευτικού προϊόντος ανά 
καταναλωτή ημερησίως και τα οποία δεν 
τίθενται σε εμπορία αλλά 
χρησιμοποιούνται μόνον για ιδιωτική 
κατανάλωση, εξαιρούνται από τις 
διατάξεις των άρθρων 62 και 64.

Or. pt

Τροπολογία 782
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 54
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 65 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα 
το βάρος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 5 
kg του αλιευτικού προϊόντος ανά 
καταναλωτή ημερησίως και τα οποία δεν 
τίθενται σε εμπορία αλλά 
χρησιμοποιούνται μόνον για ιδιωτική 
κατανάλωση, εξαιρούνται από τις 
διατάξεις των άρθρων 62 και 64.

Οι καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα 
το βάρος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 30 
kg του αλιευτικού προϊόντος ανά 
καταναλωτή ημερησίως και τα οποία δεν 
τίθενται σε εμπορία αλλά 
χρησιμοποιούνται μόνον για ιδιωτική 
κατανάλωση, εξαιρούνται από τις 
διατάξεις των άρθρων 62 και 64.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Σε συγκεκριμένα πολιτιστικά περιβάλλοντα, δεν είναι ασυνήθιστο για έναν καταναλωτή να 
αγοράζει ποσότητα μεγαλύτερη από 5 κιλά μόνο για οικιακή κατανάλωση.

Τροπολογία 783
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 54
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 66 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν τα αλιευτικά προϊόντα 
προορίζονται για πώληση σε 
μεταγενέστερο στάδιο, οι εγκεκριμένοι 
αγοραστές, οι εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή 
άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για την αποθήκευση ή τη θέση 
σε εμπορία των αλιευτικών προϊόντων που 
έχουν εκφορτωθεί σε ένα κράτος μέλος 
καταγράφουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 και υποβάλλουν δήλωση 
ανάληψης με ηλεκτρονικά μέσα, εντός 24 
ωρών μετά την ολοκλήρωση της 
εκφόρτωσης, στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η ανάληψη. Την ευθύνη 
για την υποβολή και την ακρίβεια της 
δήλωσης ανάληψης φέρουν οι εν λόγω 
αγοραστές, ιχθυόσκαλες ή άλλοι 
οργανισμοί ή πρόσωπα.

1. Όταν τα αλιευτικά προϊόντα 
προορίζονται για πώληση σε 
μεταγενέστερο στάδιο, οι εγκεκριμένοι 
αγοραστές, οι εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή 
άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για την αποθήκευση ή τη θέση 
σε εμπορία των αλιευτικών προϊόντων που 
έχουν εκφορτωθεί σε ένα κράτος μέλος 
καταγράφουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 και υποβάλλουν δήλωση 
ανάληψης, εντός 24 ωρών μετά την 
ολοκλήρωση της εκφόρτωσης, στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η ανάληψη. Την 
ευθύνη για την υποβολή και την ακρίβεια 
της δήλωσης ανάληψης φέρουν οι εν λόγω 
αγοραστές, ιχθυόσκαλες ή άλλοι 
οργανισμοί ή πρόσωπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατηρείται η δυνατότητα καταγραφής των δηλώσεων ανάληψης σε έντυπη μορφή, εφόσον 
μετατρέπονται σε ηλεκτρονική μορφή μετά την υποβολή τους.

Τροπολογία 784
Ivo Hristov
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 54
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 66 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν τα αλιευτικά προϊόντα 
προορίζονται για πώληση σε 
μεταγενέστερο στάδιο, οι εγκεκριμένοι 
αγοραστές, οι εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή 
άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για την αποθήκευση ή τη θέση 
σε εμπορία των αλιευτικών προϊόντων που 
έχουν εκφορτωθεί σε ένα κράτος μέλος 
καταγράφουν με ηλεκτρονικά μέσα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 και υποβάλλουν δήλωση 
ανάληψης με ηλεκτρονικά μέσα, εντός 24 
ωρών μετά την ολοκλήρωση της 
εκφόρτωσης, στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η ανάληψη. Την ευθύνη 
για την υποβολή και την ακρίβεια της 
δήλωσης ανάληψης φέρουν οι εν λόγω 
αγοραστές, ιχθυόσκαλες ή άλλοι 
οργανισμοί ή πρόσωπα.

1. Όταν τα αλιευτικά προϊόντα 
προορίζονται για πώληση σε 
μεταγενέστερο στάδιο, οι εγκεκριμένοι 
αγοραστές, οι εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή 
άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για την αποθήκευση ή τη θέση 
σε εμπορία των αλιευτικών προϊόντων που 
έχουν εκφορτωθεί σε ένα κράτος μέλος 
καταγράφουν τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 και υποβάλλουν 
δήλωση ανάληψης με ηλεκτρονικά μέσα, 
εντός 24 ωρών μετά την ολοκλήρωση της 
εκφόρτωσης, στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η ανάληψη. Την ευθύνη 
για την υποβολή και την ακρίβεια της 
δήλωσης ανάληψης φέρουν οι εν λόγω 
αγοραστές, ιχθυόσκαλες ή άλλοι 
οργανισμοί ή πρόσωπα.

Or. bg

Τροπολογία 785
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 54
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 66 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον λιμένα και την ημερομηνία 
εκφόρτωσης·

β) τον λιμένα, την ημερομηνία και 
την ώρα έναρξης και λήξης της 
εκφόρτωσης·

Or. en
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Τροπολογία 786
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 54
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 66 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό 
FAO, την επιστημονική ονομασία και την 
κοινή εμπορική ονομασία κάθε είδους και 
την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή όπου 
ελήφθησαν τα αλιεύματα·

Or. en

Τροπολογία 787
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 54
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 66 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις ποσότητες κάθε αποθηκευμένου 
είδους σε χιλιόγραμμα, εκφραζόμενες σε 
βάρος προϊόντος, αναλυτικά ανά τύπο 
παρουσίασης προϊόντος και διατήρησης ή, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον αριθμό 
μονάδων·

ε) τις ποσότητες κάθε αποθηκευμένου 
είδους σε χιλιόγραμμα, εκφραζόμενες σε 
βάρος προϊόντος, αναλυτικά ανά τύπο 
παρουσίασης προϊόντος και διατήρησης 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον 
αριθμό μονάδων·

Or. en

Τροπολογία 788
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αλιευτικά προϊόντα, όταν 
μεταφέρονται πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή την πρώτη πώληση σε τρίτη χώρα, 
συνοδεύονται από ένα παραστατικό 
μεταφοράς το οποίο καλύπτει τα αλιευτικά 
προϊόντα και τις ποσότητες που 
μεταφέρονται.

1. Τα αλιευτικά προϊόντα, όταν 
μεταφέρονται πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή την πρώτη πώληση σε τρίτη χώρα, 
συνοδεύονται από ένα παραστατικό 
μεταφοράς το οποίο καλύπτει τα αλιευτικά 
προϊόντα και τις ποσότητες που 
μεταφέρονται. Ο μεταφορέας πρέπει να 
υποβάλει ένα έγγραφο μεταφοράς, εντός 
48 ωρών από τη φόρτωση, στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους στου οποίου 
την επικράτεια πραγματοποιήθηκε η 
εκφόρτωση ή σε άλλους οργανισμούς 
εξουσιοδοτημένους από αυτό.

Or. es

Τροπολογία 789
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αλιευτικά προϊόντα, όταν 
μεταφέρονται πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή την πρώτη πώληση σε τρίτη χώρα, 
συνοδεύονται από ένα παραστατικό 
μεταφοράς το οποίο καλύπτει τα αλιευτικά 
προϊόντα και τις ποσότητες που 
μεταφέρονται.

1. Τα αλιευτικά προϊόντα, όταν 
μεταφέρονται πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή την πρώτη πώληση σε τρίτη χώρα, 
συνοδεύονται από ένα παραστατικό 
μεταφοράς το οποίο καλύπτει τα αλιευτικά 
προϊόντα και τις ποσότητες που 
μεταφέρονται. Ο μεταφορέας υποβάλλει 
παραστατικό μεταφοράς στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους στην 
επικράτεια του οποίου έχουν εκφορτωθεί 
τα προϊόντα ή σε άλλες αρχές 
εξουσιοδοτημένες από αυτό εντός 48 
ωρών από τη φόρτωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι θεμελιώδες να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την παράγραφο προσδιορισμός σχετικά με την 
καθυστέρηση στην υποβολή του παραστατικού μεταφοράς στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζεται 
στον τρέχοντα κανονισμό. Η πρόβλεψη για δυνατότητα καθυστέρησης της υποβολής είναι 
απαραίτητη, έτσι ώστε να μην χάνεται χρόνος μεταξύ της εκφόρτωσης και της μεταφοράς των 
αλιευτικών προϊόντων και, προφανώς, να μην υπάρχει επιδείνωση της ποιότητας των 
αλιευμάτων μετά την εκφόρτωση.

Τροπολογία 790
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αλιευτικά προϊόντα, όταν 
μεταφέρονται πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή την πρώτη πώληση σε τρίτη χώρα, 
συνοδεύονται από ένα παραστατικό 
μεταφοράς το οποίο καλύπτει τα αλιευτικά 
προϊόντα και τις ποσότητες που 
μεταφέρονται.

1. Τα αλιευτικά προϊόντα, όταν 
μεταφέρονται πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή την πρώτη πώληση σε τρίτη χώρα, 
συνοδεύονται από ένα παραστατικό 
μεταφοράς το οποίο καλύπτει τα αλιευτικά 
προϊόντα και τις ποσότητες που 
μεταφέρονται. Ο μεταφορέας υποβάλλει 
ένα έγγραφο μεταφοράς, εντός 48 ωρών 
μετά την εκφόρτωση, στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους στου οποίου 
την επικράτεια πραγματοποιήθηκε η 
εκφόρτωση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο απαραίτητος έλεγχος της μεταφοράς πρέπει να συνάδει με τις επιχειρησιακές ανάγκες των 
παραγωγών και των αγορών αλιευτικών προϊόντων, καθώς και να είναι ταχύς και 
απλουστευμένος. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις μεταφοράς, προκειμένου να αποφευχθεί το πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις, 
τόσο από την άποψη του χρόνου όσο και από την άποψη της απώλειας της αξίας του προϊόντος.

Τροπολογία 791
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αλιευτικά προϊόντα, όταν 
μεταφέρονται πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή την πρώτη πώληση σε τρίτη 
χώρα, συνοδεύονται από ένα παραστατικό 
μεταφοράς το οποίο καλύπτει τα αλιευτικά 
προϊόντα και τις ποσότητες που 
μεταφέρονται.

1. Τα αλιευτικά προϊόντα, όταν 
μεταφέρονται πριν από τη διάθεση στην 
αγορά σε ένα από τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πριν από τη 
διάθεση στην αγορά σε τρίτη χώρα, 
συνοδεύονται από ένα παραστατικό 
μεταφοράς το οποίο καλύπτει τα αλιευτικά 
προϊόντα και τις ποσότητες που 
μεταφέρονται.

Or. it

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροπολογία για να διασφαλισθεί μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία 792
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αλιευτικά προϊόντα, όταν 
μεταφέρονται πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή την πρώτη πώληση σε τρίτη χώρα, 
συνοδεύονται από ένα παραστατικό 
μεταφοράς το οποίο καλύπτει τα αλιευτικά 
προϊόντα και τις ποσότητες που 
μεταφέρονται.

1. Τα αλιευτικά προϊόντα, όταν 
εκφορτώνονται και μεταφέρονται πριν 
από τη διάθεση στην αγορά ή την πρώτη 
πώληση σε τρίτη χώρα, συνοδεύονται από 
ένα παραστατικό μεταφοράς το οποίο 
καλύπτει τα αλιευτικά προϊόντα και τις 
ποσότητες που μεταφέρονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παραστατικό μεταφοράς θα πρέπει να συμπληρώνεται αποκλειστικά για τα θαλάσσια 
προϊόντα που αλιεύονται από σκάφη. Δεν είναι δυνατή η συμμόρφωση των πεζών αλιέων με την 
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υποχρέωση αυτή.

Τροπολογία 793
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έναρξη της 
μεταφοράς, ο μεταφορέας διαβιβάζει το 
παραστατικό μεταφοράς με ηλεκτρονικά 
μέσα στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους σημαίας, του κράτους μέλους 
εκφόρτωσης, του/τωνκράτους/-ών 
μέλους/-ών διέλευσης, του κράτους μέλους 
προορισμού του αλιευτικού προϊόντων, 
κατά περίπτωση.

2. Πριν από την έναρξη της 
μεταφοράς, ο μεταφορέας ή ο 
εξουσιοδοτημένος φορέας για τη ζύγιση 
των αλιευτικών προϊόντων διαβιβάζει το 
παραστατικό μεταφοράς με ηλεκτρονικά 
μέσα στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους σημαίας, του κράτους μέλους 
εκφόρτωσης, του/των κράτους/-ών 
μέλους/-ών διέλευσης, του κράτους μέλους 
προορισμού του αλιευτικού προϊόντων, 
κατά περίπτωση.

Or. es

Τροπολογία 794
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έναρξη της 
μεταφοράς, ο μεταφορέας διαβιβάζει το 
παραστατικό μεταφοράς με ηλεκτρονικά 
μέσα στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους σημαίας, του κράτους μέλους 
εκφόρτωσης, του/των κράτους/-ών 
μέλους/-ών διέλευσης, του κράτους μέλους 
προορισμού του αλιευτικού προϊόντων, 

2. Πριν από την έναρξη της 
μεταφοράς, ο μεταφορέας διαβιβάζει το 
παραστατικό μεταφοράς με ηλεκτρονικά 
μέσα στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους σημαίας, του κράτους μέλους 
εκφόρτωσης, του/των κράτους/-ών 
μέλους/-ών διέλευσης και του κράτους 
μέλους προορισμού του αλιευτικού 
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κατά περίπτωση. προϊόντων, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 795
Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έναρξη της 
μεταφοράς, ο μεταφορέας διαβιβάζει το 
παραστατικό μεταφοράς με ηλεκτρονικά 
μέσα στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους σημαίας, του κράτους μέλους 
εκφόρτωσης, του/των κράτους/-ών 
μέλους/-ών διέλευσης, του κράτους μέλους 
προορισμού του αλιευτικού προϊόντων, 
κατά περίπτωση.

2. Πριν από την έναρξη της 
μεταφοράς, ο μεταφορέας διαβιβάζει το 
παραστατικό μεταφοράς στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους σημαίας, του 
κράτους μέλους εκφόρτωσης, του/των 
κράτους/-ών μέλους/-ών διέλευσης, του 
κράτους μέλους προορισμού του 
αλιευτικού προϊόντων, κατά περίπτωση.

Or. bg

Τροπολογία 796
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για 
την ακρίβεια του περιεχομένου του 
παραστατικού μεταφοράς.

3. Ο μεταφορέας ή ο 
εξουσιοδοτημένος φορέας για τη ζύγιση 
των αλιευτικών προϊόντων είναι 
υπεύθυνος για την ακρίβεια του 
περιεχομένου του παραστατικού 
μεταφοράς.

Or. es
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Τροπολογία 797
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός 
FAO κάθε είδους και η αντίστοιχη 
γεωγραφική περιοχή όπου ελήφθησαν τα 
αλιεύματα·

γ) ο τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός 
FAO, η επιστημονική ονομασία και η 
εμπορική κοινή ονομασία κάθε είδους και 
η αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή όπου 
ελήφθησαν τα αλιεύματα·

Or. en

Τροπολογία 798
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι ποσότητες κάθε μεταφερόμενου 
είδους σε χιλιόγραμμα, εκφραζόμενες σε 
βάρος προϊόντος, αναλυτικά ανά τύπο 
παρουσίασης προϊόντος ή, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο αριθμός μονάδων 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ανά 
τόπο προορισμού·

δ) οι ποσότητες κάθε μεταφερόμενου 
είδους σε χιλιόγραμμα, εκφραζόμενες σε 
βάρος προϊόντος, αναλυτικά ανά τύπο 
παρουσίασης προϊόντος ή, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο αριθμός μονάδων 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ανά 
τόπο προορισμού. Το επιτρεπόμενο 
περιθώριο ανοχής όσον αφορά τις 
ποσότητες που αναγράφονται στο 
έγγραφο μεταφοράς είναι 5 % όταν η 
απόσταση που πρέπει να διανυθεί είναι 
μικρότερη από 500 km και 15 % όταν η 
απόσταση είναι μεγαλύτερη·

Or. es



PE650.705v01-00 78/185 AM\1204725EL.docx

EL

Τροπολογία 799
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι ποσότητες κάθε μεταφερόμενου 
είδους σε χιλιόγραμμα, εκφραζόμενες σε 
βάρος προϊόντος, αναλυτικά ανά τύπο 
παρουσίασης προϊόντος ή, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο αριθμός μονάδων 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ανά 
τόπο προορισμού·

δ) οι ποσότητες κάθε μεταφερόμενου 
είδους σε χιλιόγραμμα, εκφραζόμενες σε 
βάρος προϊόντος, αναλυτικά ανά τύπο 
παρουσίασης προϊόντος και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ο αριθμός μονάδων 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ανά 
τόπο προορισμού·

Or. en

Τροπολογία 800
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών μπορούν να εγκρίνουν απαλλαγές 
από την υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, εφόσον τα αλιευτικά 
προϊόντα μεταφέρονται εντός των ορίων 
ζώνης λιμανιού ή σε μέγιστη απόσταση 20 
χιλιομέτρων από το σημείο εκφόρτωσης.

5. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών μπορούν να εγκρίνουν απαλλαγές 
από την υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, εφόσον τα αλιευτικά 
προϊόντα μεταφέρονται εντός των ορίων 
ζώνης λιμανιού ή σε μέγιστη απόσταση 60 
χιλιομέτρων από το σημείο εκφόρτωσης.

Or. en

Τροπολογία 801
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών μπορούν να εγκρίνουν απαλλαγές 
από την υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, εφόσον τα αλιευτικά 
προϊόντα μεταφέρονται εντός των ορίων 
ζώνης λιμανιού ή σε μέγιστη απόσταση 20 
χιλιομέτρων από το σημείο εκφόρτωσης.

5. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών μπορούν να εγκρίνουν απαλλαγές 
από την υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, εφόσον τα αλιευτικά 
προϊόντα μεταφέρονται εντός των ορίων 
ζώνης λιμανιού ή σε μέγιστη απόσταση 50 
χιλιομέτρων από το σημείο εκφόρτωσης.

Or. es

Τροπολογία 802
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ο μεταφορέας εξαιρείται από την 
υποχρέωση του παρόντος άρθρου, εφόσον 
το παραστατικό μεταφοράς 
αντικαθίσταται από αντίγραφο της 
δήλωσης εκφόρτωσης, η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 23 και αφορά τις 
μεταφερόμενες ποσότητες, ή από 
οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο με 
το ίδιο επίπεδο πληροφοριών.

Or. pt

Τροπολογία 803
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Ο μεταφορέας απαλλάσσεται από 
τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου εάν:
α) το παραστατικό μεταφοράς 
αντικαθίσταται από αντίγραφο της 
δήλωσης από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο 
αλιείας, ή από τη δήλωση εκφόρτωσης 
που αντιστοιχεί στις μεταφερόμενες 
ποσότητες, ή από οποιοδήποτε άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο· και
β) τα έγγραφα αυτά περιέχουν τις 
ίδιες πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.

Or. es

Τροπολογία 804
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 57 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(57α) στο άρθρο 71 παράγραφος 1, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α) τη διόπτευση αλιευτικών σκαφών 
από σκάφη επιθεώρησης ή αεροσκάφη 
επιτήρησης·

«α) τη διόπτευση αλιευτικών σκαφών 
από σκάφη επιθεώρησης, αεροσκάφη 
επιτήρησης ή άλλα μέσα επιτήρησης· "

Or. en

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

Τροπολογία 805
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 57 α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 71 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(57 α) στο άρθρο 71, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Σε περίπτωση που η διόπτευση ή ο 
εντοπισμός αφορούν αλιευτικό σκάφος 
άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας και 
τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν δεν 
αντιστοιχούν στα υπόλοιπα στοιχεία που 
διαθέτει το παράκτιο κράτος μέλος και εάν 
το εν λόγω παράκτιο κράτος μέλος δεν 
είναι σε θέση να λάβει περαιτέρω μέτρα, 
τότε καταγράφει τις διαπιστώσεις του σε 
έκθεση επιτήρησης την οποία διαβιβάζει 
αμελλητί, εάν είναι δυνατόν ηλεκτρονικά, 
στο κράτος μέλος σημαίας ή στις οικείες 
τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που πρόκειται 
για σκάφος τρίτης χώρας, η έκθεση 
επιτήρησης αποστέλλεται και στην 
Επιτροπή ή στον οργανισμό τον οποίο έχει 
ορίσει η ίδια.

"3. Σε περίπτωση που η διόπτευση ή ο 
εντοπισμός αφορούν αλιευτικό σκάφος 
άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας και 
τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν δεν 
αντιστοιχούν στα υπόλοιπα στοιχεία που 
διαθέτει το παράκτιο κράτος μέλος και εάν 
το εν λόγω παράκτιο κράτος μέλος δεν 
είναι σε θέση να λάβει περαιτέρω μέτρα, 
τότε καταγράφει τις διαπιστώσεις του σε 
έκθεση επιτήρησης, που έχει την ίδια 
μορφή σε όλη την Ένωση, την οποία 
διαβιβάζει αμελλητί, ηλεκτρονικά, στο 
κράτος μέλος σημαίας ή στις οικείες τρίτες 
χώρες. Σε περίπτωση που πρόκειται για 
σκάφος τρίτης χώρας, η έκθεση 
επιτήρησης αποστέλλεται και στην 
Επιτροπή ή στον οργανισμό τον οποίο έχει 
ορίσει η ίδια. "

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 71 παράγραφος 3) - που δεν είχε αναφερθεί στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 806
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 58
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 71 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) στο άρθρο 71, η παράγραφος 5 (58) στο άρθρο 71, παράγραφος 5 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20190814
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αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

«5. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον 
μορφότυπο της έκθεσης επιτήρησης. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 119 
παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία 807
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον έχει θεσπιστεί με βάση τη 
συνθήκη ενωσιακό καθεστώς παρατηρητή 
ελέγχου, οι παρατηρητές ελέγχου που 
βρίσκονται επί αλιευτικών σκαφών τα 
οποία έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη, 
παρακολουθούν εάν αυτά τηρούν τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής. 
Εκτελούν όλα τα καθήκοντα που 
προβλέπει το πρόγραμμα παρατηρητών 
και, συγκεκριμένα, καταγράφουν τις 
αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους 
και εξετάζουν συναφή έγγραφα.

1. Εφόσον έχει θεσπιστεί με βάση τη 
συνθήκη ενωσιακό καθεστώς παρατηρητή 
ελέγχου, οι παρατηρητές ελέγχου που 
βρίσκονται επί αλιευτικών σκαφών τα 
οποία έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη, 
παρακολουθούν εάν αυτά τηρούν τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
τους κανόνες που ισχύουν στα ύδατα της 
τρίτης χώρας ή στην ανοικτή θάλασσα 
όπου δραστηριοποιείται το σκάφος. 
Εκτελούν όλα τα καθήκοντα που 
προβλέπει το πρόγραμμα παρατηρητών 
και, συγκεκριμένα, καταγράφουν τις 
αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους 
και εξετάζουν συναφή έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 808
Manuel Bompard, João Ferreira
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 59 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον έχει θεσπιστεί με βάση τη 
συνθήκη ενωσιακό καθεστώς παρατηρητή 
ελέγχου, οι παρατηρητές ελέγχου που 
βρίσκονται επί αλιευτικών σκαφών τα 
οποία έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη, 
παρακολουθούν εάν αυτά τηρούν τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής. 
Εκτελούν όλα τα καθήκοντα που 
προβλέπει το πρόγραμμα παρατηρητών 
και, συγκεκριμένα, καταγράφουν τις 
αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους 
και εξετάζουν συναφή έγγραφα.

1. Εφόσον έχει θεσπιστεί με βάση τη 
συνθήκη ενωσιακό καθεστώς παρατηρητή 
ελέγχου, οι παρατηρητές ελέγχου που 
βρίσκονται επί αλιευτικών σκαφών τα 
οποία έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη, 
παρακολουθούν εάν αυτά τηρούν τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
που συνδέονται με τεχνικά μέτρα και με 
την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Εκτελούν όλα τα 
καθήκοντα που προβλέπει το πρόγραμμα 
παρατηρητών και, συγκεκριμένα, 
καταγράφουν τις αλιευτικές 
δραστηριότητες του σκάφους και 
εξετάζουν συναφή έγγραφα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ανατεθεί στους παρατηρητές επί σκαφών η ρητή αποστολή να 
διασφαλίζουν την τήρηση των τεχνικών μέτρων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τα οποία 
καθιστούν δυνατή τη διατήρηση των ειδών, ιδίως των ευαίσθητων ειδών, και την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τροπολογία 809
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 59 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) είναι πιστοποιημένοι και 
καταρτισμένοι για τα καθήκοντά τους από 
το κράτος μέλος·

α) είναι πιστοποιημένοι και 
καταρτισμένοι για τα καθήκοντά τους από 
το κράτος μέλος όσον αφορά την τήρηση 
των κανόνων της κοινής αλιευτικής 
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πολιτικής και των τεχνικών μέτρων για 
τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και 
την προστασία των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων·

Or. fr

Τροπολογία 810
Manuel Bompard, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 59 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 73 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) λαμβάνουν τακτική κατάρτιση, η 
οποία τους επιτρέπει να προσαρμόζονται 
στις τροποποιήσεις των ευρωπαϊκών 
κανόνων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι παρατηρητές ελέγχου επί σκαφών λαμβάνουν όχι μόνο 
αρχική αλλά και τακτική κατάρτιση ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις εξελίξεις του 
ευρωπαϊκού πλαισίου ρύθμισης των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η κατάρτιση αυτή πρέπει να 
παρέχεται ιδίως στο πεδίο της αναθεώρησης των ισχυόντων τεχνικών μέτρων, των οποίων την 
ορθή εφαρμογή πρέπει οι παρατηρητές να είναι σε θέση να επαληθεύουν.

Τροπολογία 811
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 59 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 73 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

5. Οι παρατηρητές ελέγχου "5. Οι παρατηρητές ελέγχου 
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συντάσσουν έκθεση παρατήρησης, ει 
δυνατόν ηλεκτρονικά, την οποία 
διαβιβάζουν αμελλητί, ει δυνατόν με 
χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων 
διαβίβασης επί του αλιευτικού σκάφους, 
στις αρμόδιες αρχές τους και στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους σημαίας. Τα 
κράτη μέλη εισάγουν την έκθεση στη βάση 
δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 78.

συντάσσουν έκθεση παρατήρησης, 
ηλεκτρονικά, την οποία διαβιβάζουν 
αμελλητί, ει δυνατόν με χρησιμοποίηση 
ηλεκτρονικών μέσων διαβίβασης επί του 
αλιευτικού σκάφους, στις αρμόδιες αρχές 
τους και στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους σημαίας. Τα κράτη μέλη εισάγουν 
την έκθεση στη βάση δεδομένων που 
αναφέρεται στο άρθρο 78. "

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 73 παράγραφος 5) - που δεν είχε αναφερθεί στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 812
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 59 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 73 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) Στο άρθρο 73, η παράγραφος 6 
τροποποιείται ως εξής:

6. Σε περίπτωση που η έκθεση 
παρατήρησης αναφέρει ότι το σκάφος που 
παρατηρήθηκε συμμετείχε σε αλιευτικές 
δραστηριότητες αντίθετα με τον κανόνα 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 λαμβάνουν όλα τα δέοντα 
μέτρα διερεύνησης της υπόθεσης.

"6. Σε περίπτωση που η έκθεση 
παρατήρησης αναφέρει ότι το σκάφος που 
παρατηρήθηκε συμμετείχε σε αλιευτικές 
δραστηριότητες αντίθετα με τον κανόνα 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τους 
κανόνες που ισχύουν στα ύδατα της 
τρίτης χώρας ή στην ανοικτή θάλασσα 
όπου δραστηριοποιείται το σκάφος, οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 λαμβάνουν όλα τα δέοντα 
μέτρα διερεύνησης της υπόθεσης. "

Or. en

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20190814
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Τροπολογία 813
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 59 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 73 – παράγραφος 8

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β β) η παράγραφος 8 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

8. Όλες οι δαπάνες που αφορούν την 
εκτέλεση των καθηκόντων των 
παρατηρητών που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο, βαρύνουν τα κράτη μέλη σημαίας. 
Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να 
χρεώσουν τις δαπάνες αυτές, εν μέρει ή 
συνολικά, στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες 
των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη 
σημαία τους και συμμετείχαν στον 
συγκεκριμένο τύπο αλιείας.

"8. Όλες οι δαπάνες που αφορούν την 
εκτέλεση των καθηκόντων των 
παρατηρητών που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο, βαρύνουν τα κράτη μέλη σημαίας. 
"

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 73 παράγραφος 8) - που δεν είχε αναφερθεί στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 814
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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σχετικά με:
α) τον εντοπισμό των σκαφών για 
την εφαρμογή καθεστώτος παρατηρητή 
ελέγχου·
β) τη μορφή και το περιεχόμενο των 
εκθέσεων των παρατηρητών·
γ) το σύστημα επικοινωνίας για τους 
παρατηρητές ελέγχου·
δ) τους κανόνες που αφορούν την 
ασφάλεια των παρατηρητών ελέγχου για 
τα σκάφη·
ε) τα μέτρα για τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας των παρατηρητών ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων των τρόπων 
αμοιβής τους·
στ) τα καθήκοντα των παρατηρητών 
ελέγχου, μεταξύ άλλων σε περίπτωση 
υποψίας για σοβαρή παράβαση.»

Or. pt

Τροπολογία 815
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 816
Rosa D'Amato
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 59 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 73 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη μορφή και το περιεχόμενο των 
εκθέσεων των παρατηρητών·

β) τη μορφή, που είναι η ίδια σε όλη 
την Ένωση, και το περιεχόμενο των 
εκθέσεων των παρατηρητών·

Or. it

Τροπολογία 817
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 74 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υπάλληλοι εκτελούν τα 
καθήκοντά τους σύμφωνα με την ενωσιακή 
νομοθεσία. Μεριμνώντας ώστε να μην 
γίνονται διακρίσεις, προετοιμάζουν και 
διεξάγουν επιθεωρήσεις εν πλω, στους 
λιμένες, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, 
σε εγκαταστάσεις μεταποίησης και σε όλη 
την αλυσίδα εφοδιασμού των αλιευτικών 
προϊόντων.

2. Οι υπάλληλοι εκτελούν τα 
καθήκοντά τους σύμφωνα με την ενωσιακή 
νομοθεσία. Μεριμνώντας ώστε να μην 
γίνονται διακρίσεις, προετοιμάζουν και 
διεξάγουν επιθεωρήσεις εν πλω, στις 
ακτές, στους λιμένες, κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς, σε εγκαταστάσεις μεταποίησης 
και σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού των 
αλιευτικών προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 818
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 74 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η περιγραφή καλύπτει επίσης τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων με τους 
κανόνες της ΚΑΠ, πρέπει να καλύπτεται και η απόρριψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αντίστοιχου σχεδίου απόρριψης.

Τροπολογία 819
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 820
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 74 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 821
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις σημάνσεις των σκαφών και των 
εργαλείων·

δ) τις σημάνσεις και τα 
αναγνωριστικά στοιχεία των σκαφών και 
των εργαλείων·

Or. en

Τροπολογία 822
Manuel Bompard, João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
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που συνδέονται με τα τεχνικά μέτρα της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
αφορούν τη μείωση της παρεμπίπτουσας 
αλίευσης ευαίσθητων ειδών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα τεχνικά μέτρα συνιστούν βασική πτυχή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά 
τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων έναντι της υπερεκμετάλλευσης. Τα μέτρα που αφορούν τη 
μείωση της παρεμπίπτουσας αλίευσης ευαίσθητων ειδών είναι ιδιαίτερα σημαντικά λόγω της 
εύθραυστης κατάστασης αυτών των ειδών. Είναι επομένως αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα 
στον έλεγχο της τήρησης αυτών των μέτρων στο πλαίσιο της εντολής των παρατηρητών επί 
σκαφών.

Τροπολογία 823
France Jamet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη χρήση τηλεόρασης κλειστού 
κυκλώματος (CCTV) και άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 824
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη χρήση τηλεόρασης κλειστού διαγράφεται
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κυκλώματος (CCTV) και άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης·

Or. pt

Τροπολογία 825
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη χρήση τηλεόρασης κλειστού 
κυκλώματος (CCTV) και άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης·

στ) τη χρήση τηλεόρασης κλειστού 
κυκλώματος (CCTV), κατά περίπτωση, 
και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης, όπως πλήρους 
τεκμηρίωσης της αλιείας, όταν αυτή 
γίνεται δεκτή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση τεχνολογίας CCTV θα πραγματοποιείται μόνο σε εθελοντική βάση ή προσωρινά σε 
υποχρεωτική βάση για σκάφη που έχουν αναπτύξει υψηλό προφίλ μη συμμόρφωσης.

Τροπολογία 826
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη χρήση τηλεόρασης κλειστού 
κυκλώματος (CCTV) και άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης·

στ) τη χρήση τηλεόρασης κλειστού 
κυκλώματος (CCTV), κατά περίπτωση 
και δυνάμει του άρθρου 25 α, και άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης·
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Or. it

Τροπολογία 827
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη χρήση τηλεόρασης κλειστού 
κυκλώματος (CCTV) και άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης·

στ) τη χρήση τηλεόρασης κλειστού 
κυκλώματος (CCTV) και άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης, κατά περίπτωση·

Or. es

Τροπολογία 828
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη χρήση τηλεόρασης κλειστού 
κυκλώματος (CCTV) και άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης·

στ) τη χρήση τηλεόρασης κλειστού 
κυκλώματος (CCTV) και, κατά 
περίπτωση, άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών παρακολούθησης·

Or. es

Τροπολογία 829
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 74 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη χρήση τηλεόρασης κλειστού 
κυκλώματος (CCTV) και άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης·

στ) τη χρήση των ηλεκτρονικών 
συσκευών παρακολούθησης·

Or. it

Τροπολογία 830
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη χρήση τηλεόρασης κλειστού 
κυκλώματος (CCTV) και άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης·

στ) τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τηλεόραση κλειστού κυκλώματος (CCTV) είναι μόνο μία από τις ηλεκτρονικές συσκευές 
παρακολούθησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επί του σκάφους για σκοπούς 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 831
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τη συμμόρφωση με τεχνικά μέτρα 
για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων 

ζ) τη συμμόρφωση με εφαρμοστέα 
τεχνικά μέτρα για τη διατήρηση των 
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και την προστασία των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων.

αλιευτικών πόρων και την προστασία των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση τεχνολογίας CCTV θα πραγματοποιείται μόνο σε εθελοντική βάση ή προσωρινά σε 
υποχρεωτική βάση για σκάφη που έχουν αναπτύξει υψηλό προφίλ μη συμμόρφωσης.

Τροπολογία 832
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τη συμμόρφωση με τεχνικά μέτρα 
για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων 
και την προστασία των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων.

ζ) τη συμμόρφωση με τεχνικά μέτρα 
που εφαρμόζονται για τη διατήρηση των 
αλιευτικών πόρων και την προστασία των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Or. es

Τροπολογία 833
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα 
να εξετάζουν όλα τα συναφή τμήματα, 
καταστρώματα και χώρους. Μπορούν 
επίσης να εξετάζουν τα αλιεύματα, είτε 
έχουν υποστεί μεταποίηση είτε όχι, τα 
δίχτυα ή άλλα εργαλεία, τον εξοπλισμό, 
τους περιέκτες και τις συσκευασίες που 
περιέχουν αλιεύματα ή αλιευτικά 

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

περιέκτες και τις συσκευασίες που 
περιέχουν αλιεύματα ή αλιευτικά 
προϊόντα, καθώς και οιαδήποτε συναφή 
έγγραφα ή ηλεκτρονικές διαβιβάσεις που 
θεωρούν απαραίτητα για να εξακριβώσουν 
εάν τηρούνται οι κανόνες της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής. Έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να ανακρίνουν πρόσωπα τα 
οποία εικάζεται ότι έχουν πληροφορίες 
σχετικά με το αντικείμενο της 
επιθεώρησης.

Or. en

Τροπολογία 834
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα 
να συγκεντρώνουν αντίγραφα 
οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου ή 
ηλεκτρονικών αρχείων σε έντυπη ή 
ψηφιακή μορφή, καθώς και 
φωτογραφικής τεκμηρίωσης ειδών, 
αλιευτικών εργαλείων, εξοπλισμού, 
περιεκτών και συσκευασιών που 
περιέχουν εξεταζόμενα αλιεύματα ή 
αλιευτικά προϊόντα, τα οποία αντίγραφα 
επισυνάπτονται στην έκθεση 
επιθεώρησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 76.

Or. en

Τροπολογία 835
Clara Aguilera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι επιθεωρητές λαμβάνουν την 
αναγκαία κατάρτιση ώστε να είναι σε 
θέση να εκτελούν τα καθήκοντα που τους 
ανατίθενται και πρέπει να είναι 
εφοδιασμένοι με τα αναγκαία εργαλεία 
για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι επιθεωρητές της ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν την αναγκαία κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να 
εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού και της εθνικής 
νομοθεσίας εφαρμογής. Πρέπει να γνωρίζουν την ισχύουσα νομοθεσία και τον τρόπο 
επαλήθευσης της ορθής εφαρμογής της. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να παρέχονται στους 
επιθεωρητές τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορούν να επαληθεύουν την εν λόγω νομοθεσία, 
όπως συσκευές για τη μέτρηση του μεγέθους των διχτυών.

Τροπολογία 836
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 74 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι επιθεωρητές διεξάγουν τις 
επιθεωρήσεις με τρόπο που να προκαλεί 
την ελάχιστη διαταραχή ή παρενόχληση 
στο σκάφος ή στο όχημα μεταφοράς και 
στις δραστηριότητές του, καθώς και στην 
αποθήκευση, μεταποίηση και εμπορία των 
αλιευμάτων. Προσπαθούν, στο μέτρο του 
δυνατού, να αποφεύγουν οιαδήποτε 
αλλοίωση των αλιευμάτων κατά τη 
διάρκεια των επιθεωρήσεων.

5. Οι επιθεωρητές διεξάγουν τις 
επιθεωρήσεις με τρόπο που να προκαλεί 
την ελάχιστη διαταραχή ή παρενόχληση 
στο σκάφος ή στο όχημα μεταφοράς και 
στις δραστηριότητές του, καθώς και στην 
αποθήκευση, μεταποίηση και εμπορία των 
αλιευμάτων για να αποφεύγουν οιαδήποτε 
αλλοίωση των αλιευμάτων κατά τη 
διάρκεια των επιθεωρήσεων.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Με την επιφύλαξη της πλήρους και ελεύθερης διεξαγωγής επιθεωρήσεων, θεωρείται ότι αυτές 
δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να επηρεάσουν τη βέλτιστη διατήρηση των αλιευτικών 
προϊόντων.

Τροπολογία 837
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 74 – 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 
τον καθορισμό ειδικών κανόνων όσον 
αφορά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων. 
Οι κανόνες αυτοί μπορούν να αφορούν:

διαγράφεται

α) την εξουσιοδότηση και τα 
προσόντα των αρμόδιων υπαλλήλων όσον 
αφορά τη διενέργεια επιθεώρησης εν πλω 
ή στην ξηρά·
β) την έγκριση από τα κράτη μέλη 
μιας προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο για 
την επιλογή στόχων επιθεώρησης·
γ) τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων ελέγχου, επιθεώρησης 
και επιβολής μεταξύ των κρατών μελών·
δ) τα καθήκοντα των υπαλλήλων 
κατά την προετοιμασία της επιθεώρησης·
ε) τα καθήκοντα των υπαλλήλων που 
είναι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν 
επιθεωρήσεις·
στ) τις υποχρεώσεις των κρατών 
μελών, της Επιτροπής και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της 
Αλιείας όσον αφορά τη διεξαγωγή των 
επιθεωρήσεων·
ζ) τις επιθεωρήσεις εν πλω και σε 
λιμένες, τις επιθεωρήσεις μεταφορών και 
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την επιθεώρηση της αγοράς.

Or. fr

Τροπολογία 838
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 74 – 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 
τον καθορισμό ειδικών κανόνων όσον 
αφορά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων. 
Οι κανόνες αυτοί μπορούν να αφορούν:

διαγράφεται

α) την εξουσιοδότηση και τα 
προσόντα των αρμόδιων υπαλλήλων όσον 
αφορά τη διενέργεια επιθεώρησης εν πλω 
ή στην ξηρά·
β) την έγκριση από τα κράτη μέλη 
μιας προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο για 
την επιλογή στόχων επιθεώρησης·
γ) τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων ελέγχου, επιθεώρησης 
και επιβολής μεταξύ των κρατών μελών·
δ) τα καθήκοντα των υπαλλήλων 
κατά την προετοιμασία της επιθεώρησης·
ε) τα καθήκοντα των υπαλλήλων που 
είναι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν 
επιθεωρήσεις·
στ) τις υποχρεώσεις των κρατών 
μελών, της Επιτροπής και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της 
Αλιείας όσον αφορά τη διεξαγωγή των 
επιθεωρήσεων·
ζ) τις επιθεωρήσεις εν πλω και σε 
λιμένες, τις επιθεωρήσεις μεταφορών και 
την επιθεώρηση της αγοράς.
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Or. pt

Τροπολογία 839
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 74 – 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 
τον καθορισμό ειδικών κανόνων όσον 
αφορά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων. 
Οι κανόνες αυτοί μπορούν να αφορούν:

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

Or. pt

Τροπολογία 840
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις επιθεωρήσεις εν πλω και σε 
λιμένες, τις επιθεωρήσεις μεταφορών και 
την επιθεώρηση της αγοράς.

ζ) τις επιθεωρήσεις εν πλω, στις 
ακτές και σε λιμένες, τις επιθεωρήσεις 
μεταφορών και την επιθεώρηση της 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 841
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο επιχειρηματίας και ο πλοίαρχος 
συνεργάζονται με τους υπαλλήλους κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
Διευκολύνουν την ασφαλή πρόσβαση στο 
σκάφος, στο όχημα μεταφοράς ή στο χώρο 
όπου τα αλιευτικά προϊόντα αλιεύονται, 
αποθηκεύονται, μεταποιούνται ή 
διατίθενται στην αγορά. Μεριμνούν για 
την ασφάλεια των υπαλλήλων και δεν 
παρεμποδίζουν, εκφοβίζουν ή 
παρεμβαίνουν στο έργο τους κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

1. Ο επιχειρηματίας και ο πλοίαρχος 
συνεργάζονται με τους υπαλλήλους κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
Διευκολύνουν την ασφαλή πρόσβαση στο 
σκάφος, στα αμπάρια του σκάφους, στο 
όχημα μεταφοράς, στους περιέκτες ή 
στους χώρους αποθήκευσης όπου τα 
αλιευτικά προϊόντα αλιεύονται, 
αποθηκεύονται, μεταποιούνται ή 
διατίθενται στην αγορά, ή στις 
εγκαταστάσεις όπου τα αλιευτικά 
εργαλεία αποθηκεύονται ή 
επισκευάζονται. Μεριμνούν για την 
ασφάλεια των υπαλλήλων και δεν 
παρεμποδίζουν, εκφοβίζουν ή 
παρεμβαίνουν στο έργο τους κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 842
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο επιχειρηματίας και ο πλοίαρχος 
συνεργάζονται με τους υπαλλήλους κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
Διευκολύνουν την ασφαλή πρόσβαση στο 
σκάφος, στο όχημα μεταφοράς ή στο χώρο 
όπου τα αλιευτικά προϊόντα αλιεύονται, 
αποθηκεύονται, μεταποιούνται ή 
διατίθενται στην αγορά. Μεριμνούν για 
την ασφάλεια των υπαλλήλων και δεν 
παρεμποδίζουν, εκφοβίζουν ή 
παρεμβαίνουν στο έργο τους κατά την 

1. Ο επιχειρηματίας και ο πλοίαρχος 
συνεργάζονται με τους υπαλλήλους κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
Διευκολύνουν την ασφαλή πρόσβαση στο 
σκάφος, στο όχημα μεταφοράς ή στο χώρο 
όπου τα αλιευτικά προϊόντα αλιεύονται, 
αποθηκεύονται, μεταποιούνται ή 
διατίθενται στην αγορά. Μεριμνούν για 
την ασφάλεια των υπαλλήλων κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
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εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Or. it

Τροπολογία 843
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α όσον 
αφορά τα καθήκοντα των επιχειρηματιών 
και των πλοιάρχων κατά τη διάρκεια των 
επιθεωρήσεων.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 844
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α όσον 
αφορά τα καθήκοντα των επιχειρηματιών 
και των πλοιάρχων κατά τη διάρκεια των 
επιθεωρήσεων.

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

Or. pt
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Τροπολογία 845
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπάλληλοι συντάσσουν έκθεση 
επιθεώρησης ύστερα από κάθε επιθεώρηση 
και τη διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές 
στις οποίες υπάγονται. Τα δεδομένα που 
περιέχει αυτή η έκθεση αρχειοθετούνται 
και διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα. 
Σε περίπτωση επιθεώρησης αλιευτικού 
σκάφους που φέρει τη σημαία άλλου 
κράτους μέλους, αντίγραφο της έκθεσης 
επιθεώρησης διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά 
μέσα και αμελλητί στο κράτος μέλος 
σημαίας.

Οι υπάλληλοι συντάσσουν, βάσει 
ηλεκτρονικού εντύπου που περιέχει τις 
ίδιες πληροφορίες για όλα τα κράτη μέλη, 
έκθεση επιθεώρησης ύστερα από κάθε 
επιθεώρηση και τη διαβιβάζουν στις 
αρμόδιες αρχές στις οποίες υπάγονται, 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της 
Αλιείας, στον επιχειρηματία και στον 
πλοίαρχο. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες πέραν 
εκείνων που περιέχονται στον κοινό 
ηλεκτρονικό μορφότυπο. Τα δεδομένα που 
περιέχει αυτή η έκθεση αρχειοθετούνται 
και διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα. 
Σε περίπτωση επιθεώρησης αλιευτικού 
σκάφους που φέρει τη σημαία άλλου 
κράτους μέλους, αντίγραφο της έκθεσης 
επιθεώρησης διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά 
μέσα και αμελλητί στο κράτος μέλος 
σημαίας.

Or. es

Τροπολογία 846
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπάλληλοι συντάσσουν έκθεση 
επιθεώρησης ύστερα από κάθε επιθεώρηση 
και τη διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές 
στις οποίες υπάγονται. Τα δεδομένα που 

Οι υπάλληλοι συντάσσουν έκθεση 
επιθεώρησης ύστερα από κάθε 
επιθεώρηση, που έχει την ίδια μορφή σε 
όλη την Ένωση, και τη διαβιβάζουν στις 
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περιέχει αυτή η έκθεση αρχειοθετούνται 
και διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα. 
Σε περίπτωση επιθεώρησης αλιευτικού 
σκάφους που φέρει τη σημαία άλλου 
κράτους μέλους, αντίγραφο της έκθεσης 
επιθεώρησης διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά 
μέσα και αμελλητί στο κράτος μέλος 
σημαίας.

αρμόδιες αρχές στις οποίες υπάγονται και 
στον επιχειρηματία ή τον πλοίαρχο. Τα 
δεδομένα που περιέχει αυτή η έκθεση 
αρχειοθετούνται και διαβιβάζονται με 
ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση 
επιθεώρησης αλιευτικού σκάφους που 
φέρει τη σημαία άλλου κράτους μέλους, 
αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης 
διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά μέσα και 
αμελλητί στο κράτος μέλος σημαίας.

Or. it

Τροπολογία 847
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπάλληλοι συντάσσουν έκθεση 
επιθεώρησης ύστερα από κάθε επιθεώρηση 
και τη διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές 
στις οποίες υπάγονται. Τα δεδομένα που 
περιέχει αυτή η έκθεση αρχειοθετούνται 
και διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα. 
Σε περίπτωση επιθεώρησης αλιευτικού 
σκάφους που φέρει τη σημαία άλλου 
κράτους μέλους, αντίγραφο της έκθεσης 
επιθεώρησης διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά 
μέσα και αμελλητί στο κράτος μέλος 
σημαίας.

Οι υπάλληλοι συντάσσουν έκθεση 
επιθεώρησης ύστερα από κάθε επιθεώρηση 
και τη διαβιβάζουν χωρίς καθυστέρηση 
στις αρμόδιες αρχές στις οποίες υπάγονται. 
Τα δεδομένα που περιέχει αυτή η έκθεση 
αρχειοθετούνται και διαβιβάζονται με 
ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση 
επιθεώρησης αλιευτικού σκάφους που 
φέρει τη σημαία άλλου κράτους μέλους, 
αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης 
διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά μέσα και 
αμελλητί στο κράτος μέλος σημαίας.

Or. en

Τροπολογία 848
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση επιθεώρησης αλιευτικού 
σκάφους που φέρει τη σημαία τρίτης 
χώρας, αντίγραφο της έκθεσης 
επιθεώρησης διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά 
μέσα και αμελλητί στις αρμόδιες αρχές της 
ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας και στην 
Επιτροπή σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
σοβαρές παραβάσεις.

Σε περίπτωση επιθεώρησης αλιευτικού 
σκάφους που φέρει τη σημαία τρίτης 
χώρας, αντίγραφο της έκθεσης 
επιθεώρησης διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά 
μέσα και αμελλητί στις αρμόδιες αρχές της 
ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της 
Αλιείας, στον επιχειρηματία και στον 
πλοίαρχο, καθώς και στην Επιτροπή σε 
περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές 
παραβάσεις.

Or. es

Τροπολογία 849
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση επιθεώρησης που 
διεξάγεται στα ύδατα ή σε λιμένες που 
υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους 
μέλους διαφορετικού από το κράτος 
μέλος που διεξάγει την επιθεώρηση ή 
τρίτης χώρας σύμφωνα με διεθνείς 
συμβάσεις, αντίγραφο της έκθεσης 
επιθεώρησης διαβιβάζεται με 
ηλεκτρονικά μέσα και αμελλητί στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 850
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση επιθεώρησης που διεξάγεται 
στα ύδατα ή σε λιμένες που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία κράτους μέλους διαφορετικού 
από το κράτος μέλος που διεξάγει την 
επιθεώρηση ή τρίτης χώρας σύμφωνα με 
διεθνείς συμβάσεις, αντίγραφο της έκθεσης 
επιθεώρησης διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά 
μέσα και αμελλητί στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος ή στη συγκεκριμένη τρίτη 
χώρα.

Σε περίπτωση επιθεώρησης που διεξάγεται 
στα ύδατα ή σε λιμένες που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία κράτους μέλους διαφορετικού 
από το κράτος μέλος που διεξάγει την 
επιθεώρηση ή τρίτης χώρας σύμφωνα με 
διεθνείς συμβάσεις, αντίγραφο της έκθεσης 
επιθεώρησης διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά 
μέσα και αμελλητί στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος ή στη συγκεκριμένη τρίτη 
χώρα, καθώς και στην Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, στον 
επιχειρηματία και στον πλοίαρχο.

Or. es

Τροπολογία 851
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 76 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αντίγραφο της έκθεσης 
επιθεώρησης αποστέλλεται το 
συντομότερο δυνατό στον επιχειρηματία 
ή στον πλοίαρχο και σε κάθε περίπτωση 
εντός 15 εργάσιμων ημερών το αργότερο 
από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 852
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 76 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αντίγραφο της έκθεσης 
επιθεώρησης αποστέλλεται το 
συντομότερο δυνατό στον επιχειρηματία ή 
στον πλοίαρχο και σε κάθε περίπτωση 
εντός 15 εργάσιμων ημερών το αργότερο 
από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης.

3. Αντίγραφο της έκθεσης 
επιθεώρησης αποστέλλεται, κατά 
προτίμηση με ηλεκτρονικά μέσα, το 
συντομότερο δυνατό στον επιχειρηματία ή 
στον πλοίαρχο και σε κάθε περίπτωση 
εντός 15 εργάσιμων ημερών το αργότερο 
από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης.

Or. en

Τροπολογία 853
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 76 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
κοινούς κανόνες για τη βασική μορφή και 
το βασικό περιεχόμενο των εκθέσεων 
επιθεώρησης, καθώς και για τη 
συμπλήρωση και τη διαβίβαση των 
εκθέσεων επιθεώρησης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 119 
παράγραφος 2.

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

Or. pt

Τροπολογία 854
João Ferreira
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 77 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παραδεκτό των εκθέσεων επιθεώρησης 
και επιτήρησης

Παραδεκτό των εκθέσεων επιθεώρησης

Or. pt

Τροπολογία 855
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκθέσεις επιθεώρησης και επιτήρησης 
που συντάσσονται από ενωσιακούς 
επιθεωρητές ή υπαλλήλους άλλου κράτους 
μέλους, από υπαλλήλους της Επιτροπής ή 
αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας, συνιστούν 
παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία σε 
διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες 
οποιουδήποτε κράτους μέλους. Για τον 
καθορισμό των πραγματικών 
περιστατικών, οι εκθέσεις αυτές 
αντιμετωπίζονται ισότιμα με τις εκθέσεις 
επιθεώρησης και επιτήρησης των κρατών 
μελών.

Οι εκθέσεις επιθεώρησης που 
συντάσσονται από ενωσιακούς 
επιθεωρητές ή υπαλλήλους άλλου κράτους 
μέλους ή αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας, 
συνιστούν παραδεκτά αποδεικτικά 
στοιχεία σε διοικητικές ή δικαστικές 
διαδικασίες οποιουδήποτε κράτους μέλους. 
Για τον καθορισμό των πραγματικών 
περιστατικών, οι εκθέσεις αυτές 
αντιμετωπίζονται ισότιμα με τις εκθέσεις 
επιθεώρησης των κρατών μελών.

Or. pt

Τροπολογία 856
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 857
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 78 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη 
λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης 
δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 119 παράγραφος 2.

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

Or. pt

Τροπολογία 858
João Ferreira
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 79 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της κύριας 
ευθύνης των παράκτιων κρατών μελών, οι 
ενωσιακοί επιθεωρητές μπορούν να 
πραγματοποιούν επιθεωρήσεις σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό στο έδαφος των 
κρατών μελών και εντός των ενωσιακών 
υδάτων, καθώς και σε ενωσιακά αλιευτικά 
σκάφη εκτός των ενωσιακών υδάτων.

2. Με την επιφύλαξη της κύριας 
ευθύνης των παράκτιων κρατών μελών, οι 
ενωσιακοί επιθεωρητές μπορούν να 
πραγματοποιούν επιθεωρήσεις σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό στο έδαφος και 
στην αποκλειστική οικονομική ζώνη 
(ΑΟΖ) των κρατών μελών και εντός των 
ενωσιακών υδάτων, καθώς και σε 
αλιευτικά σκάφη σημαίας κρατών μελών 
εκτός των ενωσιακών υδάτων, κατόπιν 
πρότερης επικοινωνίας με και 
αδειοδότησης από το κράτος μέλος, του 
οποίου το έδαφος, η ΑΟΖ ή τα αλιευτικά 
σκάφη επιθεωρούνται.

Or. pt

Τροπολογία 859
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι επιθεωρητές της Ένωσης 
αναφέρουν στις αρχές του κράτους 
μέλους ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
τυχόν μη συμμορφούμενες αλιευτικές 
δραστηριότητες από αλιευτικά σκάφη 
που φέρουν σημαία τρίτης χώρας σε 
διεθνή ύδατα, με την επιφύλαξη 
προδιαγραφών ή/και συστάσεων που 
εκδίδονται από διεθνή περιφερειακό 
οργανισμό.

Or. it
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Τροπολογία 860
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) καταγγελία προς την Επιτροπή και 
τον Οργανισμό δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται σε διεθνή ύδατα από 
αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, εάν οι 
επιθεωρητές της Ένωσης υποψιάζονται 
ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν 
συμμορφώνονται με τα ισχύοντα μέτρα 
διατήρησης και διαχείρισης που έχουν 
θεσπιστεί από περιφερειακούς 
οργανισμούς διαχείρισης της αλιείας.

Or. it

Τροπολογία 861
Clara Aguilera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η κατάρτιση επιθεωρητών ελέγχου 
της αλιείας σε τρίτες χώρες, οι οποίοι 
συνδράμουν στον έλεγχο των σκαφών της 
ΕΕ που αλιεύουν εκτός αυτής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα σκάφη της ΕΕ που αλιεύουν συχνά εκτός των κοινοτικών υδάτων ελέγχονται από 
επιθεωρητές τρίτων χωρών, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ. Οι 
επιθεωρητές της ΕΕ πρέπει επίσης να μπορούν να εκπαιδεύουν τους επιθεωρητές τρίτων χωρών 
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στις οποίες τα σκάφη της ΕΕ ασκούν την αλιευτική τους δραστηριότητα.

Τροπολογία 862
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους και με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 5, οι επιθεωρητές της 
Ένωσης έχουν πρόσβαση αμέσως:

4. Για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους και με την επιφύλαξη 
των παραγράφων 2 και 5, οι επιθεωρητές 
της Ένωσης έχουν πρόσβαση:

Or. pt

Τροπολογία 863
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε όλες τις πληροφορίες και τα 
έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, και 
ειδικότερα στα ημερολόγια αλιείας, στην 
αλιευτική άδεια, στην πιστοποίηση ισχύος 
κινητήρα, στα δεδομένα των CCTV, στις 
δηλώσεις εκφόρτωσης, στα πιστοποιητικά 
αλιείας, στις δηλώσεις μεταφόρτωσης, στα 
δελτία πώλησης, καθώς και σε άλλες 
συναφείς πληροφορίες και έγγραφα·

β) σε όλες τις πληροφορίες και τα 
έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, και 
ειδικότερα στα ημερολόγια αλιείας, στην 
αλιευτική άδεια, στην πιστοποίηση ισχύος 
κινητήρα, στα δεδομένα των 
ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης, στις δηλώσεις 
εκφόρτωσης, στα πιστοποιητικά αλιείας, 
στις δηλώσεις μεταφόρτωσης, στα δελτία 
πώλησης, καθώς και σε άλλες συναφείς 
πληροφορίες και έγγραφα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τηλεόραση κλειστού κυκλώματος (CCTV) είναι μόνο ένας τύπος ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επί του σκάφους για σκοπούς 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 864
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε όλες τις πληροφορίες και τα 
έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, και 
ειδικότερα στα ημερολόγια αλιείας, στην 
αλιευτική άδεια, στην πιστοποίηση ισχύος 
κινητήρα, στα δεδομένα των CCTV, στις 
δηλώσεις εκφόρτωσης, στα πιστοποιητικά 
αλιείας, στις δηλώσεις μεταφόρτωσης, στα 
δελτία πώλησης, καθώς και σε άλλες 
συναφείς πληροφορίες και έγγραφα·

β) σε όλες τις πληροφορίες και τα 
έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, και 
ειδικότερα στα ημερολόγια αλιείας, στην 
αλιευτική άδεια, στην πιστοποίηση ισχύος 
κινητήρα, στις δηλώσεις εκφόρτωσης, στα 
πιστοποιητικά αλιείας, στις δηλώσεις 
μεταφόρτωσης, στα δελτία πώλησης, 
καθώς και σε άλλες συναφείς πληροφορίες 
και έγγραφα·

Or. it

Τροπολογία 865
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε όλες τις πληροφορίες και τα 
έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, και 
ειδικότερα στα ημερολόγια αλιείας, στην 
αλιευτική άδεια, στην πιστοποίηση ισχύος 
κινητήρα, στα δεδομένα των CCTV, στις 

β) σε όλες τις πληροφορίες και τα 
έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, και 
ειδικότερα στα ημερολόγια αλιείας, στην 
αλιευτική άδεια, στην πιστοποίηση ισχύος 
κινητήρα, στις δηλώσεις εκφόρτωσης, στα 
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δηλώσεις εκφόρτωσης, στα πιστοποιητικά 
αλιείας, στις δηλώσεις μεταφόρτωσης, στα 
δελτία πώλησης, καθώς και σε άλλες 
συναφείς πληροφορίες και έγγραφα·

πιστοποιητικά αλιείας, στις δηλώσεις 
μεταφόρτωσης, στα δελτία πώλησης, 
καθώς και σε άλλες συναφείς πληροφορίες 
και έγγραφα·

Or. fr

Τροπολογία 866
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε όλες τις πληροφορίες και τα 
έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, και 
ειδικότερα στα ημερολόγια αλιείας, στην 
αλιευτική άδεια, στην πιστοποίηση ισχύος 
κινητήρα, στα δεδομένα των CCTV, στις 
δηλώσεις εκφόρτωσης, στα πιστοποιητικά 
αλιείας, στις δηλώσεις μεταφόρτωσης, στα 
δελτία πώλησης, καθώς και σε άλλες 
συναφείς πληροφορίες και έγγραφα·

β) σε όλες τις πληροφορίες και τα 
έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, και 
ειδικότερα στα ημερολόγια αλιείας, στην 
αλιευτική άδεια, στην πιστοποίηση ισχύος 
κινητήρα, στις δηλώσεις εκφόρτωσης, στα 
πιστοποιητικά αλιείας, στις δηλώσεις 
μεταφόρτωσης, στα δελτία πώλησης, 
καθώς και σε άλλες συναφείς πληροφορίες 
και έγγραφα·

Or. pt

Τροπολογία 867
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 79 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι επιθεωρητές της Ένωσης έχουν 
τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν 
αντίγραφα οποιουδήποτε συναφούς 
εγγράφου ή ηλεκτρονικών αρχείων σε 
έντυπη ή ψηφιακή μορφή, καθώς και 
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φωτογραφικής τεκμηρίωσης ειδών, 
αλιευτικών εργαλείων, εξοπλισμού, 
περιεκτών και συσκευασιών που 
περιέχουν εξεταζόμενα αλιεύματα ή 
αλιευτικά προϊόντα, τα οποία αντίγραφα 
επισυνάπτονται στην έκθεση των 
επιθεωρητών της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 868
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 119α σχετικά με 
τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις των 
επιθεωρητών της Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 869
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pt
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Τροπολογία 870
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 60
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 79 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς 
κανόνες όσον αφορά:

διαγράφεται

α) την κοινοποίηση των 
επιθεωρητών της Ένωσης στην 
Υπηρεσία·
β) την έγκριση και διατήρηση του 
καταλόγου των επιθεωρητών της 
Ένωσης·
γ) την κοινοποίηση των 
επιθεωρητών της Ένωσης στις 
περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης 
αλιείας·
δ) τις εξουσίες και τα καθήκοντα 
των επιθεωρητών της Ένωσης·
ε) τις εκθέσεις των επιθεωρητών της 
Ένωσης·
στ) τη συνέχεια που δίνεται στις 
εκθέσεις των επιθεωρητών της Ένωσης.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία 871
Rosa D'Amato

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

δ) τις εξουσίες και τα καθήκοντα 
των επιθεωρητών της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 872
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 61
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 80 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) στο άρθρο 80, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιθεωρούν ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
που φέρουν τη σημαία τους ή τη σημαία 
άλλου κράτους μέλους σε ύδατα ή λιμένες 
τρίτων χωρών σύμφωνα με διεθνείς 
συμφωνίες.»

Or. pt

Τροπολογία 873
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 61 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 80

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(61α) Το άρθρο 80 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 80 «Άρθρο 80

Επιθεωρήσεις εκτός των υδάτων του Επιθεωρήσεις εκτός των υδάτων του 
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επιθεωρούντος κράτους μέλους επιθεωρούντος κράτους μέλους

1. Με την επιφύλαξη της πρωταρχικής 
αρμοδιότητας του παράκτιου κράτους 
μέλους, ένα κράτος μέλος δύναται να 
επιθεωρεί αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη 
σημαία του σε όλα τα ενωσιακά ύδατα 
εκτός των υδάτων υπό την κυριαρχία 
άλλου κράτους μέλους.

1. Με την επιφύλαξη της πρωταρχικής 
αρμοδιότητας του παράκτιου κράτους 
μέλους, και με την άδεια του, ένα κράτος 
μέλος δύναται να επιθεωρεί αλιευτικά 
σκάφη που φέρουν τη σημαία του σε όλα 
τα ενωσιακά ύδατα εκτός των υδάτων υπό 
την κυριαρχία άλλου κράτους μέλους.

2. Σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, ένα κράτος μέλος δύναται να 
διενεργεί επιθεωρήσεις σε αλιευτικά 
σκάφη άλλου κράτους μέλους όσον αφορά 
αλιευτικές δραστηριότητες σε όλα τα 
ενωσιακά ύδατα εκτός των υδάτων υπό την 
κυριαρχία άλλου κράτους μέλους:

2. Σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, ένα κράτος μέλος δύναται να 
διενεργεί επιθεωρήσεις σε αλιευτικά 
σκάφη άλλου κράτους μέλους όσον αφορά 
αλιευτικές δραστηριότητες σε όλα τα 
ενωσιακά ύδατα εκτός των υδάτων υπό την 
κυριαρχία άλλου κράτους μέλους:

α) κατόπιν αδείας του οικείου 
παράκτιου κράτους μέλους, ή

α) κατόπιν αδείας του οικείου 
παράκτιου κράτους μέλους,

β) εφόσον έχει εγκριθεί ειδικά 
προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 95.

β) εφόσον έχει εγκριθεί ειδικά 
προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 95.

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιθεωρούν ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
που φέρουν τη σημαία άλλου κράτους 
μέλους σε διεθνή ύδατα.

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιθεωρούν κοινοτικά αλιευτικά σκάφη 
που φέρουν τη σημαία άλλου κράτους 
μέλους, με την άδειά του και σύμφωνα με 
το διεθνές ναυτικό δίκαιο, σε διεθνή 
ύδατα.

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιθεωρούν ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
που φέρουν τη σημαία τους ή τη σημαία 
άλλου κράτους μέλους σε διεθνή ύδατα 
σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες.

4. Τα κράτη μέλη δύνανται, δυνάμει 
διεθνών συμφωνιών, να επιθεωρούν 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη 
σημαία άλλου κράτους μέλους, με την 
άδειά του και σύμφωνα με το διεθνές 
ναυτικό δίκαιο, σε ύδατα ή λιμένες τρίτων 
χωρών.

5. Τα κράτη μέλη ορίζουν την 
αρμόδια αρχή που ενεργεί ως σημείο 
επαφής για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου. Το σημείο επαφής των κρατών 
μελών είναι διαθέσιμο επί 24ώρου βάσεως.

5. Τα κράτη μέλη ορίζουν την 
αρμόδια αρχή που ενεργεί ως σημείο 
επαφής για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου. Το σημείο επαφής των κρατών 
μελών είναι διαθέσιμο επί 24ώρου βάσεως.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&from=EL)
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Τροπολογία 874
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 66
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 72, 
του άρθρου 83 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 86, το αρμόδιο κράτος μέλος 
διεξάγει αμέσως έρευνα όταν 
διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράβαση 
κατά τη διάρκεια έρευνας που διεξάγεται 
από τους υπαλλήλους του, τους 
υπαλλήλους άλλων κρατών μελών, 
επιθεωρητές της Ένωσης ή υπαλλήλους 
τρίτων χωρών ή όταν βάσει οποιωνδήποτε 
συναφών στοιχείων ή πληροφοριών οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι έχει διαπραχθεί 
παράβαση των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 72, 
του άρθρου 83 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 86, το αρμόδιο κράτος μέλος 
διεξάγει αμέσως έρευνα όταν 
διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράβαση 
κατά τη διάρκεια έρευνας που διεξάγεται 
από τους υπαλλήλους του, τους 
υπαλλήλους άλλων κρατών μελών ή 
επιθεωρητές της Ένωσης ή όταν βάσει 
οποιωνδήποτε συναφών στοιχείων ή 
πληροφοριών οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών έχουν λόγους να πιστεύουν 
ότι έχει διαπραχθεί παράβαση των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι τρίτων χωρών μπορούν να επιθεωρήσουν ευρωπαϊκά σκάφη και το 
αντίστροφο δεν είναι δυνατόν, αντιπροσωπεύει μια άνιση μεταχείριση για τα αλιευτικά σκάφη 
της ΕΕ.

Τροπολογία 875
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 66
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 85 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν άμεσα 
μέτρα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 91.

διαγράφεται
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Or. pt

Τροπολογία 876
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 67
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Ο άρθρο 87 απαλείφεται. διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 877
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Το άρθρο 88 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Άρθρο 88
Διορθωτικά μέτρα απουσία διαδικασίας 
παράβασης από το κράτος μέλος 
εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης
1. Εάν το κράτος μέλος εκφόρτωσης 
ή μεταφόρτωσης δεν είναι το κράτος 
μέλος σημαίας, οι δε αρμόδιες αρχές του 
δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα κατά 
των υπευθύνων φυσικών ή νομικών 
προσώπων ή δεν διαβιβάζουν τη 
δικογραφία σύμφωνα με το άρθρο 86, οι 
ποσότητες που έχουν αλιευθεί, 
εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί κατά 
παράβαση των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής μπορούν να 
καταλογίζονται στην ποσόστωση που έχει 
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χορηγηθεί στο κράτος μέλος εκφόρτωσης 
ή μεταφόρτωσης.
2. Κατόπιν διαβούλευσης με το 
κράτος μέλος σημαίας ή το κράτος μέλος 
εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης, η 
Επιτροπή αποφασίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σχετικά με τις 
ποσότητες αλιευμάτων που 
καταλογίζονται στην ποσόστωση του 
κράτους μέλους εκφόρτωσης ή 
μεταφόρτωσης αφού η Επιτροπή 
διαβουλευθεί με τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη.
3. Εάν το κράτος μέλος εκφόρτωσης 
ή μεταφόρτωσης δεν διαθέτει πλέον 
αντίστοιχη ποσόστωση, εφαρμόζεται το 
άρθρο 37. Για τον σκοπό αυτό, οι 
ποσότητες αλιευμάτων που έχουν 
αλιευθεί, εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί 
κατά παράβαση των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής θεωρούνται ίσες 
προς το ύψος της ζημίας που έχει υποστεί 
το κράτος μέλος σημαίας, όπως 
αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.»

Or. pt

Τροπολογία 878
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
μπορούν να καταλογίζονται στην 
ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στο κράτος 
μέλος εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης.

Or. en

Τροπολογία 879
Anja Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 880
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 68
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 88 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν διαβούλευσης με το 
κράτος μέλος σημαίας ή το κράτος μέλος 

2. Η Επιτροπή αποφασίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σχετικά με τις 
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εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης, η 
Επιτροπή αποφασίζει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, σχετικά με τις ποσότητες 
αλιευμάτων που καταλογίζονται στην 
ποσόστωση του κράτους μέλους 
εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης αφού η 
Επιτροπή διαβουλευθεί με τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

ποσότητες αλιευμάτων που καταλογίζονται 
στην ποσόστωση του κράτους μέλους 
εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό για τον έλεγχο της αλιείας, σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, πρέπει να αναλαμβάνεται κατάλληλη επακολούθηση και δράση 
από τα οικεία κράτη μέλη. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν, η Επιτροπή είναι αρμόδια να 
καταμετρήσει αυτόματα τα αλιεύματα που αλιεύθηκαν, εκφορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν κατά 
παράβαση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής έναντι της ποσόστωσης του κράτους 
μέλους εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης, εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν λάβει κατάλληλα μέτρα 
ή δεν διαβιβάσει τη δικογραφία στο κράτος μέλος σημαίας.

Τροπολογία 881
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 68
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 88 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν διαβούλευσης με το 
κράτος μέλος σημαίας ή το κράτος μέλος 
εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης, η 
Επιτροπή αποφασίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σχετικά με τις 
ποσότητες αλιευμάτων που καταλογίζονται 
στην ποσόστωση του κράτους μέλους 
εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης αφού η 
Επιτροπή διαβουλευθεί με τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

2. Οι ποσότητες αλιευμάτων που 
καταλογίζονται στην ποσόστωση του 
κράτους μέλους εκφόρτωσης ή 
μεταφόρτωσης καθορίζονται σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
119, κατόπιν διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Or. pt
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Τροπολογία 882
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 883
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
ΤΙΤΛΟΣ VIII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 884
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

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

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
των κρατών μελών να κινούν ποινικές 
διαδικασίες και να επιβάλλουν ποινικές 
κυρώσεις, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
κανόνες για διοικητικά μέτρα και κυρώσεις 
και διασφαλίζουν τη συστηματική τους 
εφαρμογή, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο, κατά του φυσικού προσώπου που 
έχει διαπράξει παράβαση των κανόνων της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής ή κατά του 
νομικού προσώπου που κρίθηκε υπεύθυνο 
για τέτοια παράβαση.

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
των κρατών μελών να κινούν ποινικές 
διαδικασίες και να επιβάλλουν ποινικές 
κυρώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν κανόνες για διοικητικά μέτρα 
και κυρώσεις και να διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα συστηματικής εφαρμογής 
τους, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, 
κατά του φυσικού προσώπου που έχει 
διαπράξει παράβαση των κανόνων της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής ή κατά του 
νομικού προσώπου που κρίθηκε υπεύθυνο 
για τέτοια παράβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να αποφασίζουν αν θα εφαρμόσουν διοικητικές ή ποινικές 
κυρώσεις. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ποινικών αντί διοικητικών 
κυρώσεων. Παρόλο που η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται να παρέχει δυνατότητα επιλογής, 
στην πραγματικότητα δεν το κάνει. Αν οι διοικητικές κυρώσεις έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα 
(όπως στην περίπτωση των διοικητικών προστίμων), τότε η ίδια παράβαση δεν μπορεί να 
επιφέρει επίσης κυρώσεις σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο. Αυτό συνεπάγεται από την αρχή ne bis 
in idem. Επιπροσθέτως, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιβολή της ποινικής νομοθεσίας μπορεί 
στην πραγματικότητα να είναι καταλληλότερη. Αυτό ισχύει σίγουρα όταν, για την έρευνα μιας 
παράβασης, απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα καταναγκασμού τα οποία καταπατούν τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες ενός ατόμου, όπως η υποκλοπή γραμμής.

Τροπολογία 885
Bert-Jan Ruissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
των κρατών μελών να κινούν ποινικές 
διαδικασίες και να επιβάλλουν ποινικές 
κυρώσεις, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
κανόνες για διοικητικά μέτρα και κυρώσεις 

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
των κρατών μελών να κινούν ποινικές 
διαδικασίες και να επιβάλλουν ποινικές 
κυρώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν κανόνες για διοικητικά μέτρα 
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και διασφαλίζουν τη συστηματική τους 
εφαρμογή, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο, κατά του φυσικού προσώπου που 
έχει διαπράξει παράβαση των κανόνων της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής ή κατά του 
νομικού προσώπου που κρίθηκε υπεύθυνο 
για τέτοια παράβαση.

και κυρώσεις και να διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα συστηματικής εφαρμογής 
τους, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, 
κατά του φυσικού προσώπου που έχει 
διαπράξει παράβαση των κανόνων της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής ή κατά του 
νομικού προσώπου που κρίθηκε υπεύθυνο 
για τέτοια παράβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να αποφασίζουν αν θα εφαρμόσουν διοικητικές ή ποινικές 
κυρώσεις. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ποινικών αντί διοικητικών 
κυρώσεων. Παρόλο που η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται να παρέχει δυνατότητα επιλογής, 
στην πραγματικότητα δεν το κάνει. Αν οι διοικητικές κυρώσεις έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα 
(όπως στην περίπτωση των διοικητικών προστίμων), τότε η ίδια παράβαση δεν μπορεί να 
επιφέρει επίσης κυρώσεις σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο. Αυτό συνεπάγεται από την αρχή ne bis 
in idem. Επιπροσθέτως, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιβολή της ποινικής νομοθεσίας μπορεί 
στην πραγματικότητα να είναι καταλληλότερη. Αυτό ισχύει σίγουρα όταν, για την έρευνα μιας 
παράβασης, απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα καταναγκασμού τα οποία καταπατούν τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες ενός ατόμου, όπως η υποκλοπή γραμμής.

Τροπολογία 886
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
των κρατών μελών να κινούν ποινικές 
διαδικασίες και να επιβάλλουν ποινικές 
κυρώσεις, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
κανόνες για διοικητικά μέτρα και 
κυρώσεις και διασφαλίζουν τη 
συστηματική τους εφαρμογή, σύμφωνα με 
το εθνικό τους δίκαιο, κατά του φυσικού 
προσώπου που έχει διαπράξει παράβαση 
των κανόνων της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής ή κατά του νομικού προσώπου 
που κρίθηκε υπεύθυνο για τέτοια 
παράβαση.

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
των κρατών μελών να κινούν ποινικές 
διαδικασίες και να επιβάλλουν ποινικές 
κυρώσεις, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
κανόνες για κυρώσεις και διοικητικά 
μέτρα και διασφαλίζουν τη συστηματική 
τους εφαρμογή, σύμφωνα με το εθνικό 
τους δίκαιο, κατά του φυσικού προσώπου 
που έχει διαπράξει παράβαση των κανόνων 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής ή κατά του 
νομικού προσώπου που κρίθηκε υπεύθυνο 
για τέτοια παράβαση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τους όρους «διοικητικά μέτρα» και 
«κυρώσεις».

Τροπολογία 887
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
επιβάλλονται αποτελεσματικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές κυρώσεις στο φυσικό 
πρόσωπο που διέπραξε παραβάσεις των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής ή 
στο νομικό πρόσωπο που κρίθηκε 
υπεύθυνο για τις παραβάσεις αυτές. Οι 
κανόνες σχετικά με τις παραβάσεις και 
τις κυρώσεις διέπονται από την αρχή του 
προσωποπαγούς χαρακτήρα, με 
αποτέλεσμα να είναι δυνατή η επιβολή 
κυρώσεων μόνο σε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο για δικές του πράξεις ή 
παραλείψεις που θεωρούνται παραβάσεις.

Or. es

Τροπολογία 888
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

επιβάλλονται αποτελεσματικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές διοικητικές ή ποινικές 
κυρώσεις στο φυσικό πρόσωπο που 
διέπραξε παραβάσεις των κανόνων της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής ή στο νομικό 
πρόσωπο που κρίθηκε υπεύθυνο για τις 
παραβάσεις αυτές.

Or. en

Τροπολογία 889
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να αποφασίζουν αν θα εφαρμόσουν διοικητικές ή ποινικές 
κυρώσεις. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ποινικών αντί διοικητικών 
κυρώσεων. Παρόλο που η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται να παρέχει δυνατότητα επιλογής, 
στην πραγματικότητα δεν το κάνει. Αν οι διοικητικές κυρώσεις έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα 
(όπως στην περίπτωση των διοικητικών προστίμων), τότε η ίδια παράβαση δεν μπορεί να 
επιφέρει επίσης κυρώσεις σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο. Αυτό συνεπάγεται από την αρχή ne bis 
in idem. Επιπροσθέτως, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιβολή της ποινικής νομοθεσίας μπορεί 
στην πραγματικότητα να είναι καταλληλότερη. Αυτό ισχύει σίγουρα όταν, για την έρευνα μιας 
παράβασης, απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα καταναγκασμού τα οποία καταπατούν τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες ενός ατόμου, όπως η υποκλοπή γραμμής.
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Τροπολογία 890
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τους όρους «διοικητικά μέτρα» και 
«κυρώσεις».

Τροπολογία 891
Bert-Jan Ruissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 892
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 893
Anja Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

προκλήθηκε στους αλιευτικούς πόρους, τη 
φύση και την έκταση της παράβασης, τη 
διάρκεια ή την επανάληψή της ή τη 
συσσώρευση ταυτόχρονων παραβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 894
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 895
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 89 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
εφαρμόσουν σύστημα, βάσει του οποίου 
τα επιβαλλόμενα πρόστιμα είναι ανάλογα 

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

προς τον κύκλο εργασιών του νομικού 
προσώπου ή προς τα οικονομικά οφέλη 
που αποκόμισε ή επρόκειτο να αποκομίσει 
διαπράττοντας την παράβαση, 
λαμβανομένων υπόψη της σοβαρότητας 
του αδικήματος και της ενοχής.

Or. en

Τροπολογία 896
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 89 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 897
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 89 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η διάπραξη παράβασης δεν 
μπορεί να οδηγεί σε διαφορετικές 
διαδικασίες ή διαφορετικές κυρώσεις σε 
βάρος του ίδιου προσώπου για τα ίδια 
περιστατικά.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Το σύστημα παραβάσεων και κυρώσεων πρέπει να συμμορφώνεται με την αρχή «ne bis in 
idem».

Τροπολογία 898
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον σκοπό του παρόντος 
κανονισμού, ως «σοβαρή παράβαση» 
νοείται οποιαδήποτε σοβαρή παράβαση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή 
θεωρείται σοβαρή δυνάμει της 
παραγράφου 3.

1. Για τον σκοπό του παρόντος 
κανονισμού, οι δραστηριότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 
θεωρούνται σοβαρές παραβάσεις της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής ανάλογα με 
τη σοβαρότητα της εκάστοτε παράβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αν μια παράβαση πρέπει να θεωρηθεί σοβαρή ή όχι θα πρέπει να εξαρτάται πάντα από τη 
σοβαρότητα της εκάστοτε παράβασης, η οποία προσδιορίζεται από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Είναι επίσης αναγκαίο να γίνει διευκρίνιση σχετικά με τις παραβάσεις εθνικών 
μέτρων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1α.

Τροπολογία 899
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι παραβάσεις εθνικών μέτρων τα 
οποία θεωρούνται απαραίτητα για την 
εφαρμογή της κοινής αλιευτικής 
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πολιτικής και εθνικών μέτρων τα οποία 
είναι πανομοιότυπα με τα ενωσιακά 
μέτρα αλλά υπερβαίνουν το επίπεδο των 
ενωσιακών μέτρων θεωρούνται επίσης 
σοβαρές παραβάσεις, ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της εκάστοτε παράβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αν μια παράβαση πρέπει να θεωρηθεί σοβαρή ή όχι θα πρέπει να εξαρτάται πάντα από τη 
σοβαρότητα της εκάστοτε παράβασης, η οποία προσδιορίζεται από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Είναι επίσης αναγκαίο να γίνει διευκρίνιση σχετικά με τις παραβάσεις εθνικών 
μέτρων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1α.

Τροπολογία 900
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η σοβαρότητα της εκάστοτε 
παράβασης, όσον αφορά το εάν ή όχι η 
παράβαση θα πρέπει να χαρακτηριστεί 
σοβαρή, προσδιορίζεται από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους, λαμβανομένων 
υπόψη κριτηρίων όπως η φύση της 
ζημιάς, η αξία της και η έκταση της 
παράβασης ή η επανάληψή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αν μια παράβαση πρέπει να θεωρηθεί σοβαρή ή όχι θα πρέπει να εξαρτάται πάντα από τη 
σοβαρότητα της εκάστοτε παράβασης, η οποία προσδιορίζεται από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Είναι επίσης αναγκαίο να γίνει διευκρίνιση σχετικά με τις παραβάσεις εθνικών 
μέτρων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1α.
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Τροπολογία 901
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ακόλουθες δραστηριότητες 
συνιστούν σοβαρές παραβάσεις:

2. Κατάλογος παραβάσεων που 
δύνανται να θεωρούνται σοβαρές:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αν μια παράβαση πρέπει να θεωρηθεί σοβαρή ή όχι θα πρέπει να εξαρτάται πάντα από τη 
σοβαρότητα της εκάστοτε παράβασης, η οποία προσδιορίζεται από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Είναι επίσης αναγκαίο να γίνει διευκρίνιση σχετικά με τις παραβάσεις εθνικών 
μέτρων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1α.

Τροπολογία 902
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παρεμπόδιση της εργασίας 
υπαλλήλων ή παρατηρητών κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους· ή

δ) παρεμπόδιση της εργασίας 
υπαλλήλων ή παρατηρητών κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως 
επικίνδυνες καταστάσεις για την 
ασφάλεια του πληρώματος· ή

Or. it

Τροπολογία 903
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 90 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παρεμπόδιση της εργασίας 
υπαλλήλων ή παρατηρητών κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους· ή

δ) σοβαρή και εσκεμμένη 
παρεμπόδιση της εργασίας υπαλλήλων ή 
παρατηρητών με σκοπό την παρακώλυση 
της άσκησης των καθηκόντων τους· ή

Or. es

Τροπολογία 904
Anja Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) αφαίρεση των πτερυγίων 
καρχαρία επί του σκάφους κατά 
παράβαση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1185/2003 του Συμβουλίου ή 
απόσπαση δαγκανών από καβούρια 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1241· ή

Or. en

Τροπολογία 905
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες σε αλιευτικά σκάφη ΠΛΑ πρέπει να 
καθοριστεί καλύτερα. Ειδικότερα, οι πάροχοι ασφαλιστικών υπηρεσιών πρέπει να περιληφθούν 
ρητώς στον κατάλογο, καθώς πρόσφατες περιπτώσεις έχουν δείξει ότι τα σκάφη που 
απαριθμούνται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της ΕΕ συνέχιζαν παράλληλα να είναι 
ασφαλισμένα από παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών της ΕΕ. Αυτό συνάδει με τη διατύπωση 
που χρησιμοποιείται από ΠΟΔΑ, όπως τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), 
την Επιτροπή για τη διατήρηση των έμβιων θαλάσσιων πόρων της Ανταρκτικής (CCAMLR) και 
την Αλιευτική συμφωνία του νοτίου Ινδικού Ωκεανού (SIOFA).

Τροπολογία 906
Anja Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) συμμετοχή στην εκμετάλλευση, 
στη διαχείριση ή στην ιδιοκτησία σκάφους 
που επιδίδεται σε ΠΛΑ αλιεία, όπως 
ορίζεται στο κανονισμό (ΕΚ) 

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

αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, και ιδίως 
σκάφους που περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της 
Ένωσης ή περιφερειακής οργάνωσης 
διαχείρισης της αλιείας, όπως αναφέρεται 
στα άρθρα 29 και 30 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1005/2008 ή αποκόμιση οφέλους, 
στήριξη ή συμμετοχή σε ΠΛΑ αλιεία, 
μεταξύ άλλων ως φορέας εκμετάλλευσης, 
πραγματικός δικαιούχος, κάτοχος, 
πάροχος εφοδιαστικής και υπηρεσιών 
που παρέχει ασφαλιστικές ή 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες σε αλιευτικά σκάφη ΠΛΑ πρέπει να 
καθοριστεί καλύτερα. Ειδικότερα, οι πάροχοι ασφαλιστικών υπηρεσιών πρέπει να περιληφθούν 
ρητώς στον κατάλογο - πρόσφατες περιπτώσεις έχουν δείξει ότι τα σκάφη που απαριθμούνται 
στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της ΕΕ συνέχιζαν παράλληλα να είναι ασφαλισμένα από 
παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών της ΕΕ.

Τροπολογία 907
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 908
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 909
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 910
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) σκόπιμη αλίευση 
(συμπεριλαμβανομένων των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων) 
ευαίσθητων ειδών που προστατεύονται 
δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας, ιδίως 
δυνάμει της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 911
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ β) αφαίρεση των πτερυγίων 
καρχαρία επί του σκάφους κατά 
παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 605/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή 
απόσπαση δαγκανών από καβούρια 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1241· ή

Or. en

Τροπολογία 912
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 90 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) άσκηση δραστηριοτήτων 
κατευθυνόμενης αλιείας, διατήρησης επί 
του σκάφους, μεταφόρτωσης, διαβίβασης 
ή εκφόρτωσης ειδών τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο αναστολής αλίευσης, τελούν 
υπό περίοδο απαγόρευσης ή των οποίων η 
αλίευση απαγορεύεται· ή

ι) άσκηση δραστηριοτήτων 
κατευθυνόμενης αλιείας ειδών τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο αναστολής 
αλίευσης, τελούν υπό περίοδο 
απαγόρευσης ή των οποίων η αλίευση 
απαγορεύεται, ή διατήρηση επί του 
σκάφους, μεταφόρτωση, μεταφορά ή 
εκφόρτωση των ειδών αυτών· ή

Or. es

Αιτιολόγηση

Το εύρος της διατύπωσης «άσκηση δραστηριοτήτων κατευθυνόμενης αλιείας» δεν συνάδει με 
την αρχή του σαφούς προσδιορισμού των παραβάσεων.

Τροπολογία 913
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) άσκηση άμεσης αλίευσης 
ευαίσθητων ειδών που προστατεύονται 
δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας, ιδίως 
δυνάμει της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου· ή

Or. en
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Τροπολογία 914
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) μη συμμόρφωση με τεχνικά μέτρα 
και άλλες ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη 
μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας 
ιχθυδίων και προστατευόμενων ειδών·

Or. fr

Τροπολογία 915
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) επέμβαση σε κινητήρα ή σε 
συσκευές συνεχούς παρακολούθησης της 
ισχύος κινητήρα με σκοπό την αύξηση της 
ισχύος του σκάφους πέραν της μέγιστης 
συνεχούς ισχύος κινητήρα που 
προβλέπεται στο πιστοποιητικό κινητήρα.

ιζ) σε περίπτωση σκαφών που 
επιδίδονται σε τύπο αλιείας που υπάγεται 
σε καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας, 
επέμβαση σε κινητήρα ή σε συσκευές 
συνεχούς παρακολούθησης της ισχύος 
κινητήρα με σκοπό την αύξηση της ισχύος 
του σκάφους πέραν της μέγιστης συνεχούς 
ισχύος κινητήρα που προβλέπεται στο 
πιστοποιητικό κινητήρα.

Or. es

Τροπολογία 916
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) επέμβαση σε κινητήρα ή σε 
συσκευές συνεχούς παρακολούθησης της 
ισχύος κινητήρα με σκοπό την αύξηση της 
ισχύος του σκάφους πέραν της μέγιστης 
συνεχούς ισχύος κινητήρα που 
προβλέπεται στο πιστοποιητικό κινητήρα.

ιζ) επέμβαση σε κινητήρα με σκοπό 
την αύξηση της ισχύος του σκάφους πέραν 
της μέγιστης συνεχούς ισχύος κινητήρα 
που προβλέπεται στο πιστοποιητικό 
κινητήρα.

Or. it

Τροπολογία 917
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) επέμβαση σε κινητήρα ή σε 
συσκευές συνεχούς παρακολούθησης της 
ισχύος κινητήρα με σκοπό την αύξηση της 
ισχύος του σκάφους πέραν της μέγιστης 
συνεχούς ισχύος κινητήρα που 
προβλέπεται στο πιστοποιητικό κινητήρα.

ιζ) επέμβαση σε κινητήρα ή σε 
συσκευές συνεχούς παρακολούθησης της 
ισχύος κινητήρα με σκοπό την αύξηση της 
ισχύος του σκάφους πέραν της μέγιστης 
συνεχούς ισχύος κινητήρα που 
προβλέπεται στο πιστοποιητικό κινητήρα· 
ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αν μια παράβαση πρέπει να θεωρηθεί σοβαρή ή όχι θα πρέπει να εξαρτάται πάντα από τη 
σοβαρότητα της εκάστοτε παράβασης, η οποία προσδιορίζεται από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Είναι επίσης αναγκαίο να γίνει διευκρίνιση σχετικά με τις παραβάσεις εθνικών 
μέτρων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1α.

Τροπολογία 918
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 90 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ α) διάπραξη δύο η περισσοτέρων 
παραβάσεων που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 3, οι οποίες σωρευτικώς 
συνιστούν σοβαρή παράβλεψη των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 919
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιζ α) πώληση αλιευμάτων από 
ερασιτεχνική αλιεία·

Or. it

Τροπολογία 920
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιζ β) μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που προβλέπονται για την 
ελαχιστοποίηση των τυχαίων αλιευμάτων 
ευαίσθητων ειδών που αναφέρονται στο 
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άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1241.

Or. it

Τροπολογία 921
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ακόλουθες δραστηριότητες 
συνιστούν σοβαρές παραβάσεις ανάλογα 
με τη σοβαρότητα της εκάστοτε 
παράβασης, η οποία πρέπει να 
καθορίζεται από την αρμόδια αρχή του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, 
λαμβανομένων υπόψη ενός ή 
περισσότερων από τα εναλλακτικά 
κριτήρια που ορίζονται σύμφωνα με το 
παράρτημα IV:

3. [Ο κατάλογος της παραγράφου 3 
περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2. Αυτό 
το αρχικό κείμενο της παραγράφου 3 
διαγράφεται και τα στοιχεία α) έως θ) 
προστίθενται στον κατάλογο της 
παραγράφου 2]

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των στοιχείων α) έως θ) της παραγράφου 3 προστίθεται στον κατάλογο της 
παραγράφου 2. Το αν μια παράβαση πρέπει να θεωρηθεί σοβαρή ή όχι θα πρέπει να εξαρτάται 
πάντα από τη σοβαρότητα της εκάστοτε παράβασης, η οποία προσδιορίζεται από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους. Είναι επίσης αναγκαίο να γίνει διευκρίνιση σχετικά με τις 
παραβάσεις εθνικών μέτρων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1α.

Τροπολογία 922
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 90 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Το εύρος της χρησιμοποιούμενης διατύπωσης δεν συνάδει με την αρχή του σαφούς 
προσδιορισμού των παραβάσεων.

Τροπολογία 923
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η δραστηριότητα η οποία προσδιορίζεται ότι συνιστά σοβαρή παράβαση είναι υπερβολικά 
ασαφής και, επομένως, θα πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 924
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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



AM\1204725EL.docx 147/185 PE650.705v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, εάν ένας φορέας εκμετάλλευσης δεν πληροί τις υποχρεώσεις του δυνάμει του 
κανονισμού για τα τεχνικά μέτρα, ιδίως όταν σχετίζονται με την εφαρμογή μέτρων για τον 
μετριασμό της παρεμπίπτουσας αλίευσης ευαίσθητων ειδών, η εν λόγω μη εκπλήρωση δεν 
θεωρείται σοβαρή παράβαση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Αυτό θα πρέπει να 
διορθωθεί, καθώς οι κανόνες που αφορούν τα τεχνικά μέτρα αποτελούν μέρος της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής και των πολυετών σχεδίων.

Τροπολογία 925
Manuel Bompard, João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που 
αφορούν τη χρήση αλιευτικών εργαλείων ή 
υποχρεώσεων που συνδέονται με τεχνικά 
μέτρα και με την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως ορίζονται 
στους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, και, ειδικότερα, υποχρεώσεων 
που σχετίζονται με την εφαρμογή μέτρων 
με σκοπό τον μετριασμό της 
παρεμπίπτουσας αλίευσης ευαίσθητων 
ειδών· ή
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα τεχνικά μέτρα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινής αλιευτικής πολιτικής και 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση των ευαίσθητων ειδών έναντι 
ενός πολύ υψηλού ποσοστού παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Επί του παρόντος, ορισμένοι από 
αυτούς τους κανόνες δεν εφαρμόζονται με ικανοποιητικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό, η μη 
τήρηση αυτών των κανόνων θα πρέπει να θεωρείται σοβαρή παράβαση στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 926
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) άρνηση επιβίβασης επιστημονικού 
παρατηρητή επί σκάφους χωρίς την 
πρότερη έγκριση του κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 927
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) διάθεση στην αγορά αλιευτικών 
προϊόντων κατά παράβαση των κανόνων 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής σε 
περίπτωση που αυτή η δραστηριότητα δεν 
θεωρείται ότι συνιστά σοβαρή παράβαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου· ή

ζ) διάθεση στην αγορά αλιευτικών 
προϊόντων κατά παράβαση των κανόνων 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής σε 
περίπτωση που αυτή η δραστηριότητα δεν 
θεωρείται ότι συνιστά σοβαρή παράβαση 
σύμφωνα με άλλα στοιχεία της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου· ή ή
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Αιτιολόγηση

Το αν μια παράβαση πρέπει να θεωρηθεί σοβαρή ή όχι θα πρέπει να εξαρτάται πάντα από τη 
σοβαρότητα της εκάστοτε παράβασης, η οποία προσδιορίζεται από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Είναι επίσης αναγκαίο να γίνει διευκρίνιση σχετικά με τις παραβάσεις εθνικών 
μέτρων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1α.

Τροπολογία 928
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) διεξαγωγή δραστηριοτήτων 
ερασιτεχνικής αλιείας κατά παράβαση των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής ή 
πώληση αλιευμάτων που προέρχονται 
από ερασιτεχνική αλιεία· ή

η) διεξαγωγή δραστηριοτήτων 
ερασιτεχνικής αλιείας κατά παράβαση των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής· 
ή

Or. it

Τροπολογία 929
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) σε περίπτωση σκαφών που δεν 
επιδίδονται σε τύπο αλιείας που υπάγεται 
σε καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας, 
επέμβαση σε κινητήρα ή σε συσκευές 
συνεχούς παρακολούθησης της ισχύος 
κινητήρα με σκοπό την αύξηση της 
ισχύος του σκάφους πέραν της μέγιστης 
συνεχούς ισχύος κινητήρα που 
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προβλέπεται στο πιστοποιητικό κινητήρα· 
ή

Or. es

Τροπολογία 930
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή δημοσιεύει, πριν από 
την εφαρμογή των διατάξεων περί 
κυρώσεων, υποχρεωτικές κατευθυντήριες 
γραμμές για να διασφαλίζεται ο 
ομοιογενής καθορισμός της σοβαρότητας 
των παραβάσεων εντός της Ένωσης, 
καθώς και η ενιαία ερμηνεία των 
διαφόρων κυρώσεων που επιβάλλονται. 
Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές 
δημοσιεύονται στον ιστότοπο της 
Επιτροπής και διατίθενται στο ευρύ 
κοινό.

Or. es

Τροπολογία 931
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις 
περιπτώσεις στις οποίες οι παραβάσεις 
που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 
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μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 
σοβαρές παραβάσεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 119 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αν μια παράβαση πρέπει να θεωρηθεί σοβαρή ή όχι θα πρέπει να εξαρτάται πάντα από τη 
σοβαρότητα της εκάστοτε παράβασης, η οποία προσδιορίζεται από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Είναι επίσης αναγκαίο να γίνει διευκρίνιση σχετικά με τις παραβάσεις εθνικών 
μέτρων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1α.

Τροπολογία 932
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Μετά την παρέλευση διετίας από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η Υπηρεσία 
εκπονεί έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
των κατευθυντήριων γραμμών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. es

Τροπολογία 933
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

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

1. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
υποψίες ότι ένα φυσικό πρόσωπο έχει 
διαπράξει σοβαρή παράβαση ή ότι έχει 
συλληφθεί επ’ αυτοφώρω κατά τη 
διάπραξη σοβαρής παράβασης, ή όταν 
υπάρχουν υπόνοιες ότι ένα νομικό 
πρόσωπο έχει εμπλακεί σε σοβαρή 
παράβαση, τα κράτη μέλη, πέραν της 
έρευνας που διεξάγεται για την παράβαση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, 
λαμβάνουν αμέσως σχετικά και άμεσα 
μέτρα σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, 
όπως:

1. Στις περιπτώσεις που ένα φυσικό 
πρόσωπο έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω 
κατά τη διάπραξη σοβαρής παράβασης, ή 
όταν ένα νομικό πρόσωπο έχει εμπλακεί σε 
σοβαρή παράβαση, τα κράτη μέλη, πέραν 
της έρευνας που διεξάγεται για την 
παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 85, λαμβάνουν αμέσως σχετικά και 
άμεσα μέτρα σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο, όπως:

Or. it

Αιτιολόγηση

Η απλή υπόνοια δεν μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή των μέτρων επιβολής.

Τροπολογία 934
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
υποψίες ότι ένα φυσικό πρόσωπο έχει 
διαπράξει σοβαρή παράβαση ή ότι έχει 
συλληφθεί επ’ αυτοφώρω κατά τη 
διάπραξη σοβαρής παράβασης, ή όταν 
υπάρχουν υπόνοιες ότι ένα νομικό 
πρόσωπο έχει εμπλακεί σε σοβαρή 
παράβαση, τα κράτη μέλη, πέραν της 
έρευνας που διεξάγεται για την παράβαση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, 
λαμβάνουν αμέσως σχετικά και άμεσα 
μέτρα σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, 
όπως:

1. Στις περιπτώσεις που ένα φυσικό 
πρόσωπο έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω 
κατά τη διάπραξη σοβαρής παράβασης, ή 
όταν ένα νομικό πρόσωπο έχει εμπλακεί σε 
σοβαρή παράβαση, τα κράτη μέλη, πέραν 
της έρευνας που διεξάγεται για την 
παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 85, λαμβάνουν αμέσως σχετικά και 
άμεσα μέτρα σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο, όπως:
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η απλή υπόνοια δεν μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή των μέτρων επιβολής.

Τροπολογία 935
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
υποψίες ότι ένα φυσικό πρόσωπο έχει 
διαπράξει σοβαρή παράβαση ή ότι έχει 
συλληφθεί επ’ αυτοφώρω κατά τη 
διάπραξη σοβαρής παράβασης, ή όταν 
υπάρχουν υπόνοιες ότι ένα νομικό 
πρόσωπο έχει εμπλακεί σε σοβαρή 
παράβαση, τα κράτη μέλη, πέραν της 
έρευνας που διεξάγεται για την παράβαση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, 
λαμβάνουν αμέσως σχετικά και άμεσα 
μέτρα σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, 
όπως:

1. Στις περιπτώσεις που ένα φυσικό 
πρόσωπο έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω 
κατά τη διάπραξη σοβαρής παράβασης ή 
υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι διέπραξε 
την παράβαση, ή όταν υπάρχουν υπόνοιες 
ότι ένα νομικό πρόσωπο έχει εμπλακεί σε 
σοβαρή παράβαση, τα κράτη μέλη, πέραν 
της έρευνας που διεξάγεται για την 
παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 85, λαμβάνουν αμέσως σχετικά και 
άμεσα μέτρα σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο, όπως:

Or. es

Τροπολογία 936
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
υποψίες ότι ένα φυσικό πρόσωπο έχει 
διαπράξει σοβαρή παράβαση ή ότι έχει 

1. Στις περιπτώσεις που ένα φυσικό 
πρόσωπο έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω 
κατά τη διάπραξη σοβαρής παράβασης, ή 
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συλληφθεί επ’ αυτοφώρω κατά τη 
διάπραξη σοβαρής παράβασης, ή όταν 
υπάρχουν υπόνοιες ότι ένα νομικό 
πρόσωπο έχει εμπλακεί σε σοβαρή 
παράβαση, τα κράτη μέλη, πέραν της 
έρευνας που διεξάγεται για την παράβαση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, 
λαμβάνουν αμέσως σχετικά και άμεσα 
μέτρα σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, 
όπως:

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ένα 
φυσικό πρόσωπο έχει διαπράξει μια 
σοβαρή παράβαση ή ότι ένα νομικό 
πρόσωπο είναι υπεύθυνο γι’ αυτή, τα 
κράτη μέλη, πέραν της έρευνας που 
διεξάγεται για την παράβαση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 85, λαμβάνουν 
αμέσως σχετικά και άμεσα μέτρα σύμφωνα 
με το εθνικό τους δίκαιο, όπως:

Or. it

Τροπολογία 937
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
υποψίες ότι ένα φυσικό πρόσωπο έχει 
διαπράξει σοβαρή παράβαση ή ότι έχει 
συλληφθεί επ’ αυτοφώρω κατά τη 
διάπραξη σοβαρής παράβασης, ή όταν 
υπάρχουν υπόνοιες ότι ένα νομικό 
πρόσωπο έχει εμπλακεί σε σοβαρή 
παράβαση, τα κράτη μέλη, πέραν της 
έρευνας που διεξάγεται για την παράβαση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, 
λαμβάνουν αμέσως σχετικά και άμεσα 
μέτρα σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, 
όπως:

1. Στις περιπτώσεις που ένα φυσικό 
πρόσωπο έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω 
κατά τη διάπραξη σοβαρής παράβασης ή 
υπάρχει ανοικτή διαδικασία, ή όταν 
υπάρχουν υπόνοιες ότι ένα νομικό 
πρόσωπο έχει εμπλακεί σε σοβαρή 
παράβαση, τα κράτη μέλη, πέραν της 
έρευνας που διεξάγεται για την παράβαση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, 
λαμβάνουν αμέσως σχετικά και άμεσα 
μέτρα σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, 
όπως:

Or. es

Τροπολογία 938
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την προσωρινή παύση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 939
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την προσωρινή παύση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσωρινή παύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (οι οποίες δεν είναι απαραίτητο ότι 
σχετίζονται με αλιευτικές δραστηριότητες) είναι υπερβολικά ισχυρό μέτρο.

Τροπολογία 940
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την προσωρινή παύση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

θ) την προσωρινή παύση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που 
συνδέονται άμεσα με το σκάφος που 
εμπλέκεται στην παράβαση.
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Or. es

Τροπολογία 941
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την προσωρινή παύση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

θ) την προσωρινή παύση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με την αλιεία.

Or. it

Τροπολογία 942
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα άμεσα μέτρα επιβολής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
θεσπίζονται αυστηρά για τους εξής 
σκοπούς:

α) για να αποτρέπεται η συνέχιση της 
σχετικής διαπιστωθείσας σοβαρής 
παράβασης·
β) για να αναλαμβάνονται όλες οι 
αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση της 
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ασφαλούς τήρησης των στοιχείων που 
αφορούν αυτή την εικαζόμενη σοβαρή 
παράβαση·
γ) για να καθίσταται δυνατή η 
ολοκλήρωση της έρευνας από τις αρμόδιες 
αρχές.

Or. it

Τροπολογία 943
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 944
Søren Gade

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

1. Με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που εφαρμόζονται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό και το εθνικό 
δίκαιο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
σοβαρή παράβαση η οποία έχει οδηγήσει 
στην απόκτηση αλιευτικών προϊόντων, τα 
κράτη μέλη επιβάλλουν πρόστιμα για τα 
οποία:

1. Με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που εφαρμόζονται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό και το εθνικό 
δίκαιο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
σοβαρή παράβαση η οποία έχει οδηγήσει 
στην απόκτηση αλιευτικών προϊόντων, τα 
κράτη μέλη επιβάλλουν πρόστιμα για τα 
οποία το μέγιστο πρόστιμο είναι 
τουλάχιστον το πενταπλάσιο της αξίας 
των αλιευτικών προϊόντων που 
προέρχονται από τη διάπραξη της 
σοβαρής παράβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί η ευχέρεια στο εθνικό νομικό σύστημα να αποφασίζει το ελάχιστο ύψος του 
προστίμου. Αυτό είναι επίσης σημαντικό για τη διασφάλιση της αναλογικότητας.

Τροπολογία 945
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη άλλων 
κυρώσεων που εφαρμόζονται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό και το εθνικό 
δίκαιο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
σοβαρή παράβαση η οποία έχει οδηγήσει 
στην απόκτηση αλιευτικών προϊόντων, τα 
κράτη μέλη επιβάλλουν πρόστιμα για τα 
οποία:

1. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en
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Τροπολογία 946
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 947
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 948
Izaskun Bilbao Barandica

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

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

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

Or. es

Τροπολογία 949
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι εθνικές αρχές τιμωρούν επιπρόσθετα τους αλιείς για παραβάσεις 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες τους, οπότε ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού σκάφους υπόκειται 
σε διπλές κυρώσεις ή ο ιδιοκτήτης του σκάφους τιμωρείται για παραβάσεις του πλοιάρχου, και 
αυτό είναι απαράδεκτο.

Τροπολογία 950
Izaskun Bilbao Barandica

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

– Σε όλες τις περιπτώσεις, για κάθε 
παράβαση δεν είναι δυνατή η κίνηση 
διαδικασίας ή η επιβολή προστίμων από 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Or. es

Τροπολογία 951
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί η ευχέρεια στο εθνικό νομικό σύστημα να αποφασίζει το ελάχιστο ύψος του 
προστίμου. Αυτό είναι επίσης σημαντικό για τη διασφάλιση της αναλογικότητας.

Τροπολογία 952
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα ποσά που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 υπολογίζονται επί 

διαγράφεται
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της αξίας των αλιευτικών προϊόντων 
σύμφωνα με τις τιμές που ισχύουν στην 
πλατφόρμα του παρατηρητηρίου 
ευρωπαϊκών αγορών προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA) κατά 
τη χρονική στιγμή της διαπίστωσης της 
παράβασης, εάν είναι διαθέσιμες. Στην 
περίπτωση όπου οι τιμές στην EUMOFA 
δεν είναι διαθέσιμες ή δεν είναι συναφείς, 
εφαρμόζονται οι εθνικές τιμές που 
ισχύουν σε ιχθυόσκαλες ή οι τιμές που 
προσδιορίζονται σε κύριες διεθνείς 
αγορές και είναι συναφείς για τα σχετικά 
είδη και τη σχετική αλιευτική περιοχή και 
υπερισχύει η υψηλότερη τιμή.

Or. it

Τροπολογία 953
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα ποσά που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 υπολογίζονται επί 
της αξίας των αλιευτικών προϊόντων 
σύμφωνα με τις τιμές που ισχύουν στην 
πλατφόρμα του παρατηρητηρίου 
ευρωπαϊκών αγορών προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA) κατά 
τη χρονική στιγμή της διαπίστωσης της 
παράβασης, εάν είναι διαθέσιμες. Στην 
περίπτωση όπου οι τιμές στην EUMOFA 
δεν είναι διαθέσιμες ή δεν είναι συναφείς, 
εφαρμόζονται οι εθνικές τιμές που ισχύουν 
σε ιχθυόσκαλες ή οι τιμές που 
προσδιορίζονται σε κύριες διεθνείς αγορές 
και είναι συναφείς για τα σχετικά είδη και 
τη σχετική αλιευτική περιοχή και 
υπερισχύει η υψηλότερη τιμή.

3. Τα ποσά που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 υπολογίζονται επί 
της αξίας των αλιευτικών προϊόντων 
σύμφωνα με τις εθνικές τιμές που ισχύουν 
σε ιχθυόσκαλες ή τις τιμές που 
προσδιορίζονται σε κύριες διεθνείς αγορές 
σύμφωνα με τα είδη και τη σχετική 
αλιευτική περιοχή και υπερισχύει η 
σχετικότερη τιμή.
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Or. it

Τροπολογία 954
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 β – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 
89, 89α και 91α και τα μέτρα που 
προβλέπονται στο άρθρο 91 μπορούν να 
συνοδεύονται από άλλες αποτρεπτικές 
κυρώσεις ή μέτρα, και πιο συγκεκριμένα:

Στις πιο σοβαρές καταστάσεις, ή στην 
περίπτωση επανειλημμένης σοβαρής 
παράβασης, οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 89, 89α και 91α 
και τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 
91 μπορούν να συνοδεύονται από άλλες 
αποτρεπτικές κυρώσεις ή μέτρα, και πιο 
συγκεκριμένα:

Or. it

Τροπολογία 955
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 β – εδάφιο 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) την προσωρινή ή μόνιμη 
απαγόρευση πρόσβασης σε δημόσιες 
ενισχύσεις ή επιδοτήσεις.

(7) την προσωρινή ή μόνιμη 
απαγόρευση πρόσβασης σε δημόσιες 
ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η συνοδευτική κύρωση αφορά τη λήψη επιδοτήσεων από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και όχι οποιαδήποτε δημόσια στήριξη.
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Τροπολογία 956
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 β – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) την προσωρινή ή μόνιμη 
απαγόρευση πρόσβασης σε δημόσιες 
ενισχύσεις ή επιδοτήσεις.

(7) την προσωρινή ή μόνιμη 
απαγόρευση πρόσβασης σε οποιεσδήποτε 
δημόσιες ενισχύσεις ή επιδοτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 957
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 β – εδάφιο 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) την προσωρινή αναστολή της 
οικονομικής δραστηριότητας ή την 
οριστική παύση της·

(10) την προσωρινή αναστολή της 
οικονομικής δραστηριότητας που 
σχετίζεται με την αλιεία ή την οριστική 
παύση της·

Or. es

Τροπολογία 958
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 β – εδάφιο 1 – σημείο 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) την προσωρινή αναστολή της 
οικονομικής δραστηριότητας ή την 
οριστική παύση της·

(10) την προσωρινή αναστολή της 
οικονομικής δραστηριότητας που 
συνδέεται με την αλιεία ή την οριστική 
παύση της·

Or. it

Τροπολογία 959
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 β – εδάφιο 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) την προσωρινή αναστολή της 
οικονομικής δραστηριότητας ή την 
οριστική παύση της·

(10) την προσωρινή αναστολή της 
οικονομικο-αλιευτικής δραστηριότητας ή 
την οριστική παύση της·

Or. es

Τροπολογία 960
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 β – εδάφιο 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) προσωρινή εγκατάσταση 
συστημάτων συνεχούς εγγραφής με τη 
χρήση τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 
(CCTV), επί των αλιευτικών σκαφών που 
έχουν διαπράξει δύο ή περισσότερες 
σοβαρές παραβάσεις των κανόνων 
σχετικά με την υποχρέωση εκφόρτωσης 
που ορίζονται στο άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
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Or. it

Τροπολογία 961
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 β – εδάφιο 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) τη χρήση συστημάτων κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) 
συνεχούς καταγραφής, τα οποία 
περιλαμβάνουν συσκευές αποθήκευσης 
δεδομένων, σε περιπτώσεις σοβαρών 
παραβάσεων των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής σχετικά με την 
υποχρέωση εκφόρτωσης.

Or. es

Τροπολογία 962
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 β – εδάφιο 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) την προσωρινή εγκατάσταση 
κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 
(CCTV) συνεχούς καταγραφής.

Or. es

Τροπολογία 963
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 β – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) την προσωρινή εγκατάσταση 
συστήματος τηλεόρασης κλειστού 
κυκλώματος (CCTV) συνεχούς 
καταγραφής·

Or. en

Τροπολογία 964
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή νέων διατάξεων στο υφιστάμενο σύστημα μορίων θα περιπλέξει απλώς το σύστημα 
και θα μειώσει τη διαφάνειά του. Συνιστάται να διατηρηθούν οι υπάρχουσες διατάξεις.

Τροπολογία 965
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
σύστημα μορίων για τις παραβάσεις που 

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
σύστημα μορίων για τις παραβάσεις που 
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αναφέρονται στο άρθρο 90, εξαιρουμένων 
των σοβαρών παραβάσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
ζ) και η) του εν λόγω άρθρου.

αναφέρονται στο άρθρο 90, εξαιρουμένων 
των σοβαρών παραβάσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία 
ια) και ιστ) και στην παράγραφο 3 
στοιχεία ζ) και η) του εν λόγω άρθρου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 966
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο έχει 
διαπράξει σοβαρή παράβαση ή ένα νομικό 
πρόσωπο έχει κριθεί υπεύθυνο σοβαρής 
παράβασης, καταλογίζεται στον κάτοχο 
της αλιευτικής άδειας για το σχετικό 
αλιευτικό σκάφος αριθμός μορίων ο οποίος 
υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 
ΙΙΙ.

2. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο έχει 
διαπράξει σοβαρή παράβαση ή ένα νομικό 
πρόσωπο έχει κριθεί υπεύθυνο σοβαρής 
παράβασης, καταλογίζεται στον κάτοχο 
της αλιευτικής άδειας για το σχετικό 
αλιευτικό σκάφος αριθμός μορίων ο οποίος 
υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 
ΙΙΙ. Τα καταλογιζόμενα μόρια 
καταγράφονται στην αλιευτική άδεια του 
οικείου σκάφους με ένδειξη της 
ημερομηνίας καταλογισμού, καθώς και 
της ημερομηνίας διαγραφής των 
καταλογισθέντων μορίων.

Or. en

Τροπολογία 967
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Παρότι συνεχίζουν να αφορούν 
τον κάτοχο άδειας που πώλησε το 
αλιευτικό σκάφος, τα μόρια 
καταλογίζονται επίσης στον τυχόν νέο 
κάτοχο της άδειας αλιείας για το 
συγκεκριμένο σκάφος σε περίπτωση που 
αυτό πωληθεί, μεταβιβαστεί ή αλλάξει 
κάτοχο με άλλον τρόπο μετά την 
ημερομηνία της παράβασης.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 968
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Παρότι συνεχίζουν να αφορούν 
τον κάτοχο άδειας που πώλησε το 
αλιευτικό σκάφος, τα μόρια 
καταλογίζονται επίσης στον τυχόν νέο 
κάτοχο της άδειας αλιείας για το 
συγκεκριμένο σκάφος σε περίπτωση που 
αυτό πωληθεί, μεταβιβαστεί ή αλλάξει 
κάτοχο με άλλον τρόπο μετά την 
ημερομηνία της παράβασης.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη για τα μόρια είναι προσωπική δεδομένου ότι τα μόρια αυτά καταλογίζονται στον 
ιδιοκτήτη του σκάφους και στον πλοίαρχο της λέμβου. Αυτή η προδιαγραφή, από την άλλη 
πλευρά, παρεμβαίνει στους μηχανισμούς της αγοράς υποτιμώντας την αξία της λέμβου.

Τροπολογία 969
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Παρότι συνεχίζουν να αφορούν τον 
κάτοχο άδειας που πώλησε το αλιευτικό 
σκάφος, τα μόρια καταλογίζονται επίσης 
στον τυχόν νέο κάτοχο της άδειας αλιείας 
για το συγκεκριμένο σκάφος σε περίπτωση 
που αυτό πωληθεί, μεταβιβαστεί ή αλλάξει 
κάτοχο με άλλον τρόπο μετά την 
ημερομηνία της παράβασης.

3. Τα μόρια συνεχίζουν να αφορούν 
τον κάτοχο της άδειας αλιείας για το 
συγκεκριμένο σκάφος σε περίπτωση που 
αυτό πωληθεί, μεταβιβαστεί ή αλλάξει 
κάτοχο με άλλον τρόπο μετά την 
ημερομηνία της παράβασης, εκτός εάν ο 
προηγούμενος κάτοχος ασκεί 
αποφασιστική επιρροή στον νέο κάτοχο. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα 
μόρια καταλογίζονται επίσης στον νέο 
κάτοχο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι άδικο να καταλογίζονται σε τρίτο τα μόρια που συνδέονται με παράβαση που 
διαπράχθηκε από άλλο πρόσωπο, εκτός εάν μεταξύ των μερών υφίσταται σχέση η οποία μπορεί 
να αποτελεί ένδειξη απάτης. Χρησιμοποιείται η έκφραση «αποφασιστική επιρροή» διότι 
αποτελεί συνήθη έννοια στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 970
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Παρότι συνεχίζουν να αφορούν 
τον κάτοχο άδειας που πώλησε το 
αλιευτικό σκάφος, τα μόρια 
καταλογίζονται επίσης στον τυχόν νέο 
κάτοχο της άδειας αλιείας για το 
συγκεκριμένο σκάφος σε περίπτωση που 
αυτό πωληθεί, μεταβιβαστεί ή αλλάξει 
κάτοχο με άλλον τρόπο μετά την 

3. Εάν το αλιευτικό σκάφος πωληθεί, 
μεταβιβαστεί ή αλλάξει κάτοχο με άλλον 
τρόπο μετά την ημερομηνία της 
παράβασης, τα μόρια συνεχίζουν να 
αφορούν τον κάτοχο άδειας που διέπραξε 
την παράβαση και δεν καταλογίζονται σε 
καμία περίπτωση στον νέο κάτοχο του εν 
λόγω αλιευτικού σκάφους.
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ημερομηνία της παράβασης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη για τις παραβάσεις είναι προσωπική, ειδικότερα του ιδιοκτήτη του σκάφους και του 
πλοιάρχου. Για τον λόγο αυτόν, μια διάταξη που παρεμβαίνει στους μηχανισμούς της αγοράς 
αφαιρώντας αξία από τη λέμβο αγοραία αξία είναι ακατανόητη. Η αποτρεπτική επίδραση στη 
συμπεριφορά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε χαμηλότερη οικονομική αξία του 
αγαθού.

Τροπολογία 971
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επίσης 
σύστημα επιβολής μορίων, σύμφωνα με το 
οποίο καταλογίζεται στον πλοίαρχο 
σκάφους ο ίδιος αριθμός μορίων, 
δεδομένου ότι πρόκειται για τον κάτοχο 
της αλιευτικής άδειας έπειτα από σοβαρή 
παράβαση που διαπράχθηκε επί του 
σκάφους που τελούσε υπό τον έλεγχό του.

4. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επίσης 
σύστημα επιβολής μορίων, σύμφωνα με το 
οποίο καταλογίζεται στον πλοίαρχο 
σκάφους ο ίδιος αριθμός μορίων, 
δεδομένου ότι πρόκειται για τον κάτοχο 
της αλιευτικής άδειας έπειτα από σοβαρή 
παράβαση που διαπράχθηκε επί του 
σκάφους που τελούσε υπό τον έλεγχό του. 
Τα μόρια που καταλογίζονται στον 
πλοίαρχο του σκάφους καταγράφονται 
στο επίσημο έγγραφο πιστοποίησης με 
ένδειξη της ημερομηνίας καταλογισμού, 
καθώς και της ημερομηνίας διαγραφής 
των καταλογισθέντων μορίων.

Or. en

Τροπολογία 972
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν ο συνολικός αριθμός των 
μορίων ισούται με ή υπερβαίνει τα 18, η 
αλιευτική άδεια και/ή το δικαίωμα 
κυβέρνησης ενός αλιευτικού σκάφους 
αναστέλλονται αυτομάτως για περίοδο 
τουλάχιστον δύο μηνών. Αυτή η περίοδος 
καθορίζεται σε τέσσερις μήνες εάν η άδεια 
αναστέλλεται για δεύτερη φορά και ο 
αριθμός των μορίων ισούται με ή 
υπερβαίνει τα 36 μόρια, σε οκτώ μήνες εάν 
η άδεια αναστέλλεται για τρίτη φορά και ο 
αριθμός των μορίων ισούται με ή 
υπερβαίνει τα 54 μόρια, και σε ένα έτος 
εάν η άδεια αναστέλλεται για τέταρτη 
φορά και ο αριθμός των μορίων ισούται με 
ή υπερβαίνει τα 72 μόρια. Σε περίπτωση 
που η άδεια αναστέλλεται για πέμπτη φορά 
και ο αριθμός των μορίων ισούται με ή 
υπερβαίνει τα 90 μόρια, η αλιευτική άδεια 
ανακαλείται οριστικά και το αλιευτικό 
σκάφος παύει να χρησιμοποιείται για 
εμπορική εκμετάλλευση των θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων.

6. Όταν ο συνολικός αριθμός των 
μορίων ισούται με ή υπερβαίνει τα 18, η 
αλιευτική άδεια και/ή το δικαίωμα 
κυβέρνησης ενός αλιευτικού σκάφους 
αναστέλλονται αυτομάτως για περίοδο 
τουλάχιστον δύο μηνών. Αυτή η περίοδος 
καθορίζεται σε τέσσερις μήνες εάν η άδεια 
αναστέλλεται για δεύτερη φορά ή ο 
αριθμός των μορίων ισούται με ή 
υπερβαίνει τα 36 μόρια, σε οκτώ μήνες εάν 
η άδεια αναστέλλεται για τρίτη φορά ή ο 
αριθμός των μορίων ισούται με ή 
υπερβαίνει τα 54 μόρια, και σε ένα έτος 
εάν η άδεια αναστέλλεται για τέταρτη 
φορά ή ο αριθμός των μορίων ισούται με ή 
υπερβαίνει τα 72 μόρια. Σε περίπτωση που 
η άδεια αναστέλλεται για πέμπτη φορά ή ο 
αριθμός των μορίων ισούται με ή 
υπερβαίνει τα 90 μόρια, η αλιευτική άδεια 
ανακαλείται οριστικά και το αλιευτικό 
σκάφος παύει να χρησιμοποιείται για 
εμπορική εκμετάλλευση των θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων.

Or. en

Τροπολογία 973
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Εάν ο κάτοχος της άδειας αλιείας 
ή ο πλοίαρχος δεν διαπράττουν σοβαρές 
παραβάσεις για περίοδο τουλάχιστον 5 
διαδοχικών ημερολογιακών ετών, η οποία 
υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου του 
έτους έναρξης ισχύος του παρόντος 
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κανονισμού, θα τους δοθούν 2 μόρια 
προτεραιότητας στην εθνική κατάταξη 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θαλάσσιας και 
Αλιείας που αναφέρεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 508/2014 όπως 
τροποποιήθηκε.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προβλέπονται ανταμοιβές για τους επιχειρηματίες που λειτουργούν 
σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Ο κανονισμός για τους ελέγχους δεν 
πρέπει να είναι μόνο τιμωρητικός, αλλά πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την ενάρετη συμπεριφορά.

Τροπολογία 974
Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ενάρετη συμπεριφορά των 
επιχειρηματιών στον τομέα, θεωρείται 
απαραίτητο, εάν ο κάτοχος άδειας 
αλιείας δεν έχει διαπράξει παραβάσεις για 
τουλάχιστον 3 συνεχόμενα έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
να του δίδονται 2 μόρια στην εθνική 
κατάταξη του ΕΤΘΑ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 508/2014 όπως 
τροποποιήθηκε.

Or. it

Αιτιολόγηση

Κρίνεται απαραίτητο να δοθούν κίνητρα στους επιχειρηματίες που επιδεικνύουν ενάρετη 
συμπεριφορά και κοινωνική ευθύνη μέσω ενός συστήματος ανταμοιβής.
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Τροπολογία 975
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Σε περίπτωση που ο κάτοχος 
αλιευτικής άδειας ή ο πλοίαρχος δεν 
διαπράξει σοβαρή παράβαση εντός 
τριετίας από την ημερομηνία διάπραξης 
της τελευταίας σοβαρής επιβεβαιωμένης 
παράβασης, διαγράφονται όλα τα μόρια.

8. Μετά την παρέλευση τριετίας από 
την ημερομηνία διάπραξης σοβαρής 
επιβεβαιωμένης παράβασης, διαγράφονται 
τα μόρια που αφορούν την εν λόγω 
παράβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση να διαγράφονται τα μόρια που καταλογίζονται για σοβαρές παραβάσεις μόνο μετά 
την παρέλευση τριών ετών χωρίς σοβαρές παραβάσεις είναι πολύ περιοριστική διάταξη. Τα 
μόρια που καταλογίζονται για μια σοβαρή παράβαση θα πρέπει να λήγουν μετά την παρέλευση 
τριετίας, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη σοβαρή παράβαση.

Τροπολογία 976
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Σε περίπτωση που ο κάτοχος 
αλιευτικής άδειας ή ο πλοίαρχος δεν 
διαπράξει σοβαρή παράβαση εντός 
τριετίας από την ημερομηνία διάπραξης 
της τελευταίας σοβαρής επιβεβαιωμένης 
παράβασης, διαγράφονται όλα τα μόρια.

8. Σε περίπτωση που ο κάτοχος 
αλιευτικής άδειας ή ο πλοίαρχος δεν 
διαπράξει σοβαρή παράβαση εντός 
τριετίας από την ημερομηνία της 
απόφασης καταλογισμού μορίων λόγω 
της τελευταίας σοβαρής επιβεβαιωμένης 
παράβασης, διαγράφονται όλα τα μόρια.

Or. en
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Τροπολογία 977
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Σε περίπτωση που ο κάτοχος 
αλιευτικής άδειας ή ο πλοίαρχος δεν 
διαπράξει σοβαρή παράβαση εντός 
τριετίας από την ημερομηνία διάπραξης 
της τελευταίας σοβαρής επιβεβαιωμένης 
παράβασης, διαγράφονται όλα τα μόρια.

8. Μετά την παρέλευση τριετίας από 
την ημερομηνία διάπραξης σοβαρής 
επιβεβαιωμένης παράβασης, διαγράφονται 
όλα τα μόρια που έχουν καταλογιστεί 
λόγω αυτής της παράβασης.

Or. es

Τροπολογία 978
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Σε περίπτωση που ο κάτοχος 
αλιευτικής άδειας ή ο πλοίαρχος δεν 
διαπράξει σοβαρή παράβαση εντός 
τριετίας από την ημερομηνία διάπραξης 
της τελευταίας σοβαρής επιβεβαιωμένης 
παράβασης, διαγράφονται όλα τα μόρια.

8. Σε περίπτωση που ο κάτοχος 
αλιευτικής άδειας ή ο πλοίαρχος δεν 
διαπράξει σοβαρή παράβαση εντός 
τριετίας από την ημερομηνία διάπραξης 
της τελευταίας σοβαρής επιβεβαιωμένης 
σοβαρής παράβασης, διαγράφονται όλα τα 
μόρια.

Or. en

Τροπολογία 979
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Εάν ο κάτοχος της άδειας αλιείας 
δεν έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις 
για περίοδο τουλάχιστον 5 διαδοχικών 
ημερολογιακών ετών, η οποία 
υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου του 
έτους έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, θα του δοθούν 2 μόρια 
προτεραιότητας στην εθνική κατάταξη 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θαλάσσιας και 
Αλιείας που αναφέρεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 508/2014 όπως 
τροποποιήθηκε.

Or. it

Τροπολογία 980
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) την τροποποίηση του ορίου των 
μορίων η υπέρβαση του οποίου 
συνεπάγεται την ενεργοποίηση της 
αναστολής και της οριστικής ανάκλησης 
της άδειας αλιείας ή του δικαιώματος 
άσκησης καθηκόντων πλοιάρχου 
αλιευτικού σκάφους·
β) τη συνέχεια που δίνεται στην 
αναστολή και στην οριστική ανάκληση 
αλιευτικής άδειας ή του δικαιώματος του 
πλοιάρχου να ασκεί αλιευτικές 
δραστηριότητες·
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γ) τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται σε περίπτωση παράνομων 
αλιευτικών δραστηριοτήτων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναστολής ή μετά 
την οριστική ανάκληση αλιευτικής άδειας 
ή του δικαιώματος του πλοιάρχου να 
ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες·
δ) τις προϋποθέσεις που 
δικαιολογούν τη διαγραφή των μορίων·
ε) την καταχώριση των πλοιάρχων 
που έχουν άδεια να ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες·

Or. it

Τροπολογία 981
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) την τροποποίηση του ορίου των 
μορίων η υπέρβαση του οποίου 
συνεπάγεται την ενεργοποίηση της 
αναστολής και της οριστικής ανάκλησης 
της άδειας αλιείας ή του δικαιώματος 
άσκησης καθηκόντων πλοιάρχου 
αλιευτικού σκάφους·
β) τη συνέχεια που δίνεται στην 
αναστολή και στην οριστική ανάκληση 
αλιευτικής άδειας ή του δικαιώματος του 
πλοιάρχου να ασκεί αλιευτικές 
δραστηριότητες·
γ) τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται σε περίπτωση παράνομων 
αλιευτικών δραστηριοτήτων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναστολής ή μετά 
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την οριστική ανάκληση αλιευτικής άδειας 
ή του δικαιώματος του πλοιάρχου να 
ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες·
δ) τις προϋποθέσεις που 
δικαιολογούν τη διαγραφή των μορίων·
ε) την καταχώριση των πλοιάρχων 
που έχουν άδεια να ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες·

Or. fr

Τροπολογία 982
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 13 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την τροποποίηση του ορίου των 
μορίων η υπέρβαση του οποίου 
συνεπάγεται την ενεργοποίηση της 
αναστολής και της οριστικής ανάκλησης 
της άδειας αλιείας ή του δικαιώματος 
άσκησης καθηκόντων πλοιάρχου 
αλιευτικού σκάφους·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 983
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 13 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την τροποποίηση του ορίου των 
μορίων η υπέρβαση του οποίου 
συνεπάγεται την ενεργοποίηση της 

διαγράφεται
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αναστολής και της οριστικής ανάκλησης 
της άδειας αλιείας ή του δικαιώματος 
άσκησης καθηκόντων πλοιάρχου 
αλιευτικού σκάφους·

Or. en

Τροπολογία 984
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 13 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την τροποποίηση του ορίου των 
μορίων η υπέρβαση του οποίου 
συνεπάγεται την ενεργοποίηση της 
αναστολής και της οριστικής ανάκλησης 
της άδειας αλιείας ή του δικαιώματος 
άσκησης καθηκόντων πλοιάρχου 
αλιευτικού σκάφους·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένων υπόψη της δημοκρατικής αρχής και της αρχής της νομιμότητας, το ζήτημα αυτό 
δεν μπορεί να αφαιρεθεί από την αρμοδιότητα των συννομοθετών.

Τροπολογία 985
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14α. Η Επιτροπή δημοσιεύει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αποσαφήνιση της ερμηνείας των κανόνων 
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σχετικά με τις παραβάσεις και τις 
κυρώσεις προκειμένου να μειωθούν οι 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Or. es

Τροπολογία 986
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους που έχει δικαιοδοσία σε περίπτωση 
παράβασης, κοινοποιούν στα κράτη 
σημαίας, στο κράτος του οποίου ο 
παραβάτης είναι υπήκοος ήστο οποίο έχει 
συσταθεί αυτός, ή σε οιοδήποτε άλλο 
κράτος ενέχεται στη δίωξη της παράβασης, 
αμελλητί και σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που προβλέπει η εθνική τους νομοθεσία, 
τις διοικητικές ή άλλες σχετικές ποινικές 
διαδικασίες ή τα λοιπά μέτρα που 
λαμβάνει, σχετικά με οιαδήποτε οριστική 
απόφαση συνδέεται με την εν λόγω 
παράβαση, συμπεριλαμβανομένου του 
αριθμού των μορίων που έχουν επιβληθεί 
στον παραβάτη κατά το άρθρο 92.

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους που έχει δικαιοδοσία σε περίπτωση 
παράβασης, κοινοποιούν στα κράτη 
σημαίας, στο κράτος του οποίου ο 
παραβάτης είναι υπήκοος ή στο οποίο έχει 
συσταθεί αυτός και σε οιοδήποτε άλλο 
κράτος ενέχεται στη δίωξη της παράβασης, 
αμελλητί και σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που προβλέπει η εθνική τους νομοθεσία, 
τις διοικητικές ή άλλες σχετικές ποινικές 
διαδικασίες ή τα λοιπά μέτρα που 
λαμβάνει, σχετικά με οιαδήποτε οριστική 
απόφαση συνδέεται με την εν λόγω 
παράβαση, συμπεριλαμβανομένου του 
αριθμού των μορίων που έχουν επιβληθεί 
στον παραβάτη κατά το άρθρο 92.

Or. en

Τροπολογία 987
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποιούν επίσης στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αμελλητί τις οριστικές 
αποφάσεις σε περίπτωση σοβαρών 
παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί σε 
ενωσιακά ύδατα ή σε ενωσιακούς λιμένες 
όσον αφορά αλιευτικά σκάφη που φέρουν 
τη σημαία τρίτων χωρών.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 988
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθνικά μητρώα παραβάσεων Εθνικά μητρώα και ευρωπαϊκό μητρώο 
παραβάσεων

Or. fr

Τροπολογία 989
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταγράφουν σε 
εθνική βάση δεδομένων όλες τις 
εικαζόμενες και επιβεβαιωμένες 
παραβάσεις των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, οι οποίες έχουν 
διαπραχθεί από σκάφη που φέρουν τη 
σημαία τους ή τη σημαία τρίτης χώρας ή 

1. Τα κράτη μέλη καταγράφουν σε 
εθνική βάση δεδομένων όλες τις 
εικαζόμενες και επιβεβαιωμένες 
παραβάσεις των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, οι οποίες έχουν 
διαπραχθεί από σκάφη που φέρουν τη 
σημαία τους ή τη σημαία τρίτης χώρας ή 
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από υπηκόους τους, περιλαμβανομένων 
όλων των αποφάσεων και των κυρώσεων 
και του αριθμού των μορίων που τους 
επιβλήθηκαν. Οι παραβάσεις των σκαφών 
που φέρουν τη σημαία των κρατών μελών 
ή υπηκόων τους οι οποίοι έχουν διωχθεί σε 
άλλα κράτη μέλη καταγράφονται επίσης 
στα εθνικά μητρώα παραβάσεων των 
κρατών μελών, κατόπιν κοινοποίησης της 
οριστικής απόφασης από το κράτος μέλος 
δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 92β.

από υπηκόους τους, περιλαμβανομένων 
όλων των αποφάσεων και των κυρώσεων 
και του αριθμού των μορίων που τους 
επιβλήθηκαν και διαγράφτηκαν. Οι 
παραβάσεις των σκαφών που φέρουν τη 
σημαία των κρατών μελών ή υπηκόων τους 
οι οποίοι έχουν διωχθεί σε άλλα κράτη 
μέλη καταγράφονται επίσης στα εθνικά 
μητρώα παραβάσεων των κρατών μελών, 
κατόπιν κοινοποίησης της οριστικής 
απόφασης από το κράτος μέλος 
δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 92β.

Or. it

Τροπολογία 990
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταγράφουν σε 
εθνική βάση δεδομένων όλες τις 
εικαζόμενες και επιβεβαιωμένες 
παραβάσεις των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, οι οποίες έχουν 
διαπραχθεί από σκάφη που φέρουν τη 
σημαία τους ή τη σημαία τρίτης χώρας ή 
από υπηκόους τους, περιλαμβανομένων 
όλων των αποφάσεων και των κυρώσεων 
και του αριθμού των μορίων που τους 
επιβλήθηκαν. Οι παραβάσεις των σκαφών 
που φέρουν τη σημαία των κρατών μελών 
ή υπηκόων τους οι οποίοι έχουν διωχθεί σε 
άλλα κράτη μέλη καταγράφονται επίσης 
στα εθνικά μητρώα παραβάσεων των 
κρατών μελών, κατόπιν κοινοποίησης της 
οριστικής απόφασης από το κράτος μέλος 
δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 92β.

1. Τα κράτη μέλη καταγράφουν σε 
εθνική βάση δεδομένων όλες τις 
επιβεβαιωμένες παραβάσεις των κανόνων 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίες 
έχουν διαπραχθεί από σκάφη που φέρουν 
τη σημαία τους ή τη σημαία τρίτης χώρας 
ή από υπηκόους τους, περιλαμβανομένων 
όλων των αποφάσεων και των κυρώσεων 
και του αριθμού των μορίων που τους 
επιβλήθηκαν. Οι παραβάσεις των σκαφών 
που φέρουν τη σημαία των κρατών μελών 
ή υπηκόων τους οι οποίοι έχουν διωχθεί σε 
άλλα κράτη μέλη καταγράφονται επίσης 
στα εθνικά μητρώα παραβάσεων των 
κρατών μελών, κατόπιν κοινοποίησης της 
οριστικής απόφασης από το κράτος μέλος 
δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 92β.

Or. it
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Τροπολογία 991
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταγράφουν σε 
εθνική βάση δεδομένων όλες τις 
εικαζόμενες και επιβεβαιωμένες 
παραβάσεις των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, οι οποίες έχουν 
διαπραχθεί από σκάφη που φέρουν τη 
σημαία τους ή τη σημαία τρίτης χώρας ή 
από υπηκόους τους, περιλαμβανομένων 
όλων των αποφάσεων και των κυρώσεων 
και του αριθμού των μορίων που τους 
επιβλήθηκαν. Οι παραβάσεις των σκαφών 
που φέρουν τη σημαία των κρατών μελών 
ή υπηκόων τους οι οποίοι έχουν διωχθεί σε 
άλλα κράτη μέλη καταγράφονται επίσης 
στα εθνικά μητρώα παραβάσεων των 
κρατών μελών, κατόπιν κοινοποίησης της 
οριστικής απόφασης από το κράτος μέλος 
δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 92β.

1. Τα κράτη μέλη καταγράφουν σε 
εθνική βάση δεδομένων όλες τις 
επιβεβαιωμένες παραβάσεις των κανόνων 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίες 
έχουν διαπραχθεί από σκάφη που φέρουν 
τη σημαία τους ή τη σημαία τρίτης χώρας 
ή από υπηκόους τους, περιλαμβανομένων 
όλων των αποφάσεων και των κυρώσεων 
και του αριθμού των μορίων που τους 
επιβλήθηκαν. Οι παραβάσεις των σκαφών 
που φέρουν τη σημαία των κρατών μελών 
ή υπηκόων τους οι οποίοι έχουν διωχθεί σε 
άλλα κράτη μέλη καταγράφονται επίσης 
στα εθνικά μητρώα παραβάσεων των 
κρατών μελών, κατόπιν κοινοποίησης της 
οριστικής απόφασης από το κράτος μέλος 
δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 92β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο οι επιβεβαιωμένες παραβάσεις καταγράφονται στο εθνικό μητρώο παραβάσεων.

Τροπολογία 992
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Θεσπίζεται ευρωπαϊκό μητρώο 
παραβάσεων το οποίο καθιστά δυνατή 
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την καταγραφή των δεδομένων των 
διαφόρων κρατών μελών σε σχέση με τις 
εντοπισθείσες παραβάσεις.

Or. fr

Τροπολογία 993
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας 
παράβασης των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητήσουν από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη πληροφορίες από τα εθνικά 
τους μητρώα σχετικά με τα αλιευτικά 
σκάφη και τα πρόσωπα που εικάζεται ότι 
έχουν διαπράξει την παράβαση ή έχουν 
συλληφθεί επ’ αυτοφόρω να διαπράττουν 
την παράβαση.

2. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας 
παράβασης των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητήσουν από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη πληροφορίες από τα εθνικά 
τους μητρώα σχετικά με τα αλιευτικά 
σκάφη και τα πρόσωπα που έχουν 
διαπράξει παραβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 994
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας 
παράβασης των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητήσουν από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη πληροφορίες από τα εθνικά 
τους μητρώα σχετικά με τα αλιευτικά 

2. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας 
παράβασης των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επαληθεύουν τις πληροφορίες 
που περιέχονται στο ευρωπαϊκό μητρώο 
παραβάσεων σχετικά με τα αλιευτικά 
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σκάφη και τα πρόσωπα που εικάζεται ότι 
έχουν διαπράξει την παράβαση ή έχουν 
συλληφθεί επ’ αυτοφόρω να διαπράττουν 
την παράβαση.

σκάφη και τα πρόσωπα που εικάζεται ότι 
έχουν διαπράξει την παράβαση ή έχουν 
συλληφθεί επ’ αυτοφόρω να διαπράττουν 
την παράβαση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μητρώου παραβάσεων τα κράτη μέλη θα έχουν άμεση πρόσβαση 
στις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία παράβασης των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής.

Τροπολογία 995
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ένα κράτος μέλος ζητεί 
στοιχεία από άλλο κράτος μέλος σε σχέση 
με μια παράβαση, το άλλο κράτος μέλος 
παρέχει αμελλητί τα συναφή στοιχεία για 
τα αλιευτικά σκάφη και τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην 
παράβαση.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μητρώου παραβάσεων τα κράτη μέλη θα έχουν άμεση πρόσβαση 
στις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία παράβασης της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής.


