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Τροπολογία 996
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα στοιχεία που περιέχονται στα 
εθνικά μητρώα παραβάσεων 
αποθηκεύονται μόνον για όσο διάστημα 
είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, χωρίς ποτέ να 
υπερβούν ένα ελάχιστο διάστημα πέντε 
ημερολογιακών ετών από το έτος που 
ακολουθεί εκείνο κατά τη διάρκεια του 
οποίου καταχωρίσθηκαν οι πληροφορίες.

4. Τα στοιχεία που περιέχονται στα 
εθνικά και ευρωπαϊκά μητρώα 
παραβάσεων αποθηκεύονται μόνον για όσο 
διάστημα είναι απαραίτητο για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, χωρίς 
ποτέ να υπερβούν ένα ελάχιστο διάστημα 
πέντε ημερολογιακών ετών από το έτος 
που ακολουθεί εκείνο κατά τη διάρκεια 
του οποίου καταχωρίσθηκαν οι 
πληροφορίες.

Or. fr

Τροπολογία 997
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
τον περαιτέρω προσδιορισμό των 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού μητρώου παραβάσεων.

Or. fr

Τροπολογία 998
Rosa D'Amato
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν 
συγκεντρωτικά και σε ανωνυμοποιημένη 
μορφή τα δεδομένα που περιέχονται στο 
εθνικό μητρώο παραβάσεων.

Or. it

Τροπολογία 999
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ετήσια ή 
πολυετή εθνικά προγράμματα ελέγχου για 
τις επιθεωρήσεις και τον έλεγχο των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ετήσια ή 
πολυετή εθνικά προγράμματα ελέγχου για 
τις επιθεωρήσεις, τον έλεγχο και την 
εποπτεία των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 1000
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου 
βασίζονται στον κίνδυνο και 
επικαιροποιούνται τουλάχιστον μία φορά 

Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου 
βασίζονται στον κίνδυνο και 
επικαιροποιούνται τουλάχιστον μία φορά 
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ετησίως, λαμβανομένων ιδίως υπόψη 
τυχόν νεοεγκριθέντων μέτρων διατήρησης 
και ελέγχου.

ετησίως, λαμβανομένων ιδίως υπόψη 
τυχόν νεοεγκριθέντων μέτρων διατήρησης 
και ελέγχου και των συμπερασμάτων της 
ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εθνικού 
προγράμματος ελέγχου που εκπονείται 
από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 1001
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 70
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν από 
την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και 
καλύπτουν τουλάχιστον το επόμενο 
ημερολογιακό έτος.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 1002
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 70
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν από 
την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και 
καλύπτουν τουλάχιστον το επόμενο 
ημερολογιακό έτος.

Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν από 
την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και 
καλύπτουν τουλάχιστον το επόμενο 
ημερολογιακό έτος και δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα της εθνικής αρχής 
ελέγχου της αλιείας μέχρι την 31η 
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Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Or. en

Τροπολογία 1003
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 1004
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με τις επιθεωρήσεις και 
τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το προηγούμενο έτος και σχετικά με 
τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των 
μορίων που καταλογίστηκαν και 
ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τα εθνικά 
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προγράμματα ελέγχου και με τον παρόντα 
κανονισμό. Η Επιτροπή καθιστά τις 
εκθέσεις αυτές προσβάσιμες στο κοινό.

Or. it

Τροπολογία 1005
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με τις επιθεωρήσεις και 
τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα 
εθνικά προγράμματα ελέγχου και με τον 
παρόντα κανονισμό. Αυτές οι εκθέσεις 
δημοσιοποιούνται στην επίσημη 
ιστοσελίδα του κράτους μέλους που 
υποβάλλει την έκθεση και στη δημόσια 
ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 1006
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, 
τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με τις επιθεωρήσεις και 
τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν 

2. Μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, 
τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με τις επιθεωρήσεις και 
τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν 
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κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα 
εθνικά προγράμματα ελέγχου και με τον 
παρόντα κανονισμό.

κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα 
εθνικά προγράμματα ελέγχου και με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 1007
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 1008
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 70
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, η 
Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση 
αξιολόγησης της εφαρμογής των εθνικών 
προγραμμάτων ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 1009
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 70
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α για 
τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων όσον 
αφορά τα εθνικά προγράμματα ελέγχου 
και τις ετήσιες εκθέσεις, καθώς και τον 
καθορισμό κριτηρίων αναφοράς για τους 
ελέγχους, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
και την τεχνική πρόοδο και τις 
επιστημονικές εξελίξεις.»

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1010
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 70
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α για 
τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων όσον 
αφορά τα εθνικά προγράμματα ελέγχου 
και τις ετήσιες εκθέσεις, καθώς και τον 
καθορισμό κριτηρίων αναφοράς για τους 
ελέγχους, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
και την τεχνική πρόοδο και τις 
επιστημονικές εξελίξεις.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1011
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 70
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 93 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α για 
τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων όσον 
αφορά τα εθνικά προγράμματα ελέγχου 
και τις ετήσιες εκθέσεις, καθώς και τον 
καθορισμό κριτηρίων αναφοράς για τους 
ελέγχους, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
και την τεχνική πρόοδο και τις 
επιστημονικές εξελίξεις.»

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

Or. pt

Τροπολογία 1012
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro



AM\1205179EL.docx 11/82 PE652.304v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 70 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 95 – τίτλος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(70α) στο άρθρο 95, ο τίτλος 
τροποποιείται ως εξής:

Ειδικά προγράμματα ελέγχου και 
επιθεώρησης

«Ειδικά προγράμματα ελέγχου, 
επιθεώρησης και εποπτείας»

Or. en

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

Τροπολογία 1013
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 71
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 95 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) στο άρθρο 95, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται

«1. Ορισμένα είδη αλιείας δύνανται να 
υπόκεινται σε ειδικά προγράμματα 
ελέγχου και επιθεώρησης. Η Επιτροπή 
δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
και σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη, να καθορίζει ποια αλιεύματα 
θα αποτελούν αντικείμενο ειδικών 
προγραμμάτων ελέγχου και επιθεώρησης 
με βάση την ανάγκη για ειδικό και 
συντονισμένο έλεγχο των εν λόγω ειδών 
αλιείας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.»
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Or. fr

Τροπολογία 1014
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 71
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 95 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ορισμένα είδη αλιείας δύνανται να 
υπόκεινται σε ειδικά προγράμματα ελέγχου 
και επιθεώρησης. Η Επιτροπή δύναται, 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, και σε 
συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη, να καθορίζει ποια αλιεύματα θα 
αποτελούν αντικείμενο ειδικών 
προγραμμάτων ελέγχου και επιθεώρησης 
με βάση την ανάγκη για ειδικό και 
συντονισμένο έλεγχο των εν λόγω ειδών 
αλιείας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.

1. Ορισμένα είδη αλιείας δύνανται να 
υπόκεινται σε ειδικά προγράμματα ελέγχου 
και επιθεώρησης. Οι κανόνες εφαρμογής 
του παρόντος άρθρου καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 119 παράγραφος 2 
και κατόπιν διαβούλευσης με το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Or. pt

Τροπολογία 1015
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 71
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 95 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ορισμένα είδη αλιείας δύνανται να 
υπόκεινται σε ειδικά προγράμματα ελέγχου 
και επιθεώρησης. Η Επιτροπή δύναται, 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, και σε 
συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη, να καθορίζει ποια αλιεύματα θα 

1. Ορισμένα είδη αλιείας δύνανται να 
υπόκεινται σε ειδικά προγράμματα 
ελέγχου, επιθεώρησης και εποπτείας. Η 
Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, και σε συνεννόηση με τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να καθορίζει 
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αποτελούν αντικείμενο ειδικών 
προγραμμάτων ελέγχου και επιθεώρησης 
με βάση την ανάγκη για ειδικό και 
συντονισμένο έλεγχο των εν λόγω ειδών 
αλιείας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 
119 παράγραφος 2.

ποια αλιεύματα θα αποτελούν αντικείμενο 
ειδικών προγραμμάτων ελέγχου, 
επιθεώρησης και εποπτείας με βάση την 
ανάγκη για ειδικό και συντονισμένο έλεγχο 
των εν λόγω ειδών αλιείας. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1016
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 71 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 95 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(71α) στο άρθρο 95, η παράγραφος 2 
τροποποιείται ως εξής:

2. Τα ειδικά προγράμματα ελέγχου 
και επιθεώρησης τα οποία αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 αναφέρουν τους 
στόχους, τις προτεραιότητες και τις 
διαδικασίες καθώς και τα κριτήρια 
αναφοράς των δραστηριοτήτων 
επιθεώρησης. Τα εν λόγω κριτήρια 
καθορίζονται βάσει της διαχείρισης 
κινδύνου και αναθεωρούνται περιοδικά 
ύστερα από ανάλυση των επιτευχθέντων 
αποτελεσμάτων.

«2. Τα ειδικά προγράμματα ελέγχου, 
επιθεώρησης και εποπτείας τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
αναφέρουν τους στόχους, τις 
προτεραιότητες και τις διαδικασίες καθώς 
και τα κριτήρια αναφοράς των 
δραστηριοτήτων επιθεώρησης. Τα εν λόγω 
κριτήρια καθορίζονται βάσει της 
διαχείρισης κινδύνου και αναθεωρούνται 
περιοδικά ύστερα από ανάλυση των 
επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.»

Or. en

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

Τροπολογία 1017
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 71 β (νέο)
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 95 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(71β) στο άρθρο 95, η παράγραφος 3 
τροποποιείται ως εξής:

3. Μόλις ένα πολυετές σχέδιο τίθεται 
σε ισχύ και πριν από την εφαρμογή ειδικού 
προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης, 
κάθε κράτος μέλος θεσπίζει στόχους 
αναφοράς με βάση τη διαχείριση του 
κινδύνου, όσον αφορά τις δραστηριότητες 
επιθεώρησης.

«3. Μόλις ένα πολυετές σχέδιο τίθεται 
σε ισχύ και πριν από την εφαρμογή ειδικού 
προγράμματος ελέγχου, επιθεώρησης και 
εποπτείας, κάθε κράτος μέλος θεσπίζει 
στόχους αναφοράς με βάση τη διαχείριση 
του κινδύνου, όσον αφορά τις 
δραστηριότητες επιθεώρησης.»

Or. en

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

Τροπολογία 1018
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 71 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 95 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(71γ) στο άρθρο 95, η παράγραφος 4 
τροποποιείται ως εξής:

4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την 
εξασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών 
προγραμμάτων ελέγχου και επιθεώρησης, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τους απαιτούμενους 
ανθρώπινους και υλικούς πόρους και τις 
περιόδους και τις περιοχές όπου πρέπει να 
αναπτυχθούν.

«4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την 
εξασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών 
προγραμμάτων ελέγχου, επιθεώρησης και 
εποπτείας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους 
απαιτούμενους ανθρώπινους και υλικούς 
πόρους και τις περιόδους και τις περιοχές 
όπου πρέπει να αναπτυχθούν.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712&from=EL)
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Τροπολογία 1019
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 71 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Τίτλος X

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71δ) ο τίτλος X απαλείφεται.

Or. pt

Τροπολογία 1020
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 71 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 98 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(71ε) στο άρθρο 98, η παράγραφος 4 
τροποποιείται ως εξής:

4. Σε περίπτωση ελέγχων και 
επιθεωρήσεων από θαλάσσης ή από αέρος, 
ο κυβερνήτης του σκάφους ή του 
αεροσκάφους είναι ο μόνος υπεύθυνος των 
επιχειρήσεων αυτών. Κατά την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του λαμβάνει δεόντως 
υπόψη το πρόγραμμα επαλήθευσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

«4. Σε περίπτωση ελέγχων, 
επιθεωρήσεων και εποπτειών από 
θαλάσσης ή από αέρος, ο κυβερνήτης του 
σκάφους ή του αεροσκάφους είναι ο μόνος 
υπεύθυνος των επιχειρήσεων αυτών. Κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων του 
λαμβάνει δεόντως υπόψη το πρόγραμμα 
επαλήθευσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.»

Or. en

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

Τροπολογία 1021
Rosa D'Amato
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 71 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 100 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(71στ) στο άρθρο 100, το στοιχείο στ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

στ) του εθνικού συστήματος 
κυρώσεων, περιλαμβανομένης της 
καταλληλότητας των επιβαλλόμενων 
ποινών, της διάρκειας των διαδικασιών, 
της απώλειας των οικονομικών οφελών 
των παραβατών και του αποτρεπτικού 
χαρακτήρα του εν λόγω συστήματος 
κυρώσεων·

«στ) του εθνικού συστήματος 
κυρώσεων, περιλαμβανομένης της 
καταλληλότητας των επιβαλλόμενων 
ποινών, της εφαρμογής του συστήματος 
μοριοδότησης, της διάρκειας των 
διαδικασιών, της απώλειας των 
οικονομικών οφελών των παραβατών και 
του αποτρεπτικού χαρακτήρα του εν λόγω 
συστήματος κυρώσεων·»

Or. xm

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

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην τροποποίηση διάταξης του υπάρχοντος κειμένου —άρθρο 100 
στοιχείο στ)— που δεν αναφερόταν στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 1022
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71ζ) στο άρθρο 101, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Η Επιτροπή, το αργότερο εντός 
ενός μηνός από την οριστικοποίησή τους, 
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της μια 
έκδοση των εκθέσεων επαλήθευσης, 
αυτοτελούς επιθεώρησης ή ελέγχου.» 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Παρεμφερείς εκθέσεις δημοσιεύονται ήδη σε άλλους τομείς πολιτικής, όπως για τη συμμόρφωση 
με τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων ή με τους κανόνες για την προστασία της υγείας 
των ζώων.

Τροπολογία 1023
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 72 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 102 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72α) στο άρθρο 102, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Εάν, αφού έχει εγκριθεί το σχέδιο 
δράσης, το κράτος μέλος εξακολουθεί να 
μην έχει διορθώσει την κατάσταση και να 
μην έχει αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του 
οικείου συστήματος ελέγχου, η Επιτροπή 
προβαίνει σε έρευνα προκειμένου να 
κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά 
του εν λόγω κράτους μέλους.»

Or. en

Τροπολογία 1024
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 72 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Τίτλος XI

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72α) ο τίτλος XI απαλείφεται.

Or. pt
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Τροπολογία 1025
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί 
τις υποχρεώσεις του ως προς την εφαρμογή 
πολυετούς σχεδίου και η Επιτροπή 
διαθέτει αποδείξεις ότι η αδυναμία 
τήρησης αυτών των υποχρεώσεων 
αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διατήρηση 
ενός αποθέματος ή μιας ομάδας 
αποθεμάτων, η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να απαγορεύσει 
προσωρινά στο εν λόγω κράτος μέλος την 
αλιεία του είδους που έχει πληγεί από 
αυτές τις ελλείψεις.

1. Όταν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί 
τις υποχρεώσεις του ως προς την εφαρμογή 
των κανόνων της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τα τεχνικά μέτρα για 
τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και 
την προστασία των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων και κανόνων δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, και η Επιτροπή 
διαθέτει αποδείξεις ότι η αδυναμία 
τήρησης αυτών των υποχρεώσεων 
αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διατήρηση 
ενός αποθέματος ή μιας ομάδας 
αποθεμάτων, για την κατάσταση 
διατήρησης ενός ευαίσθητου είδους ή 
οικοτόπου, ή για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, η Επιτροπή 
μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να 
απαγορεύσει προσωρινά στο εν λόγω 
κράτος μέλος την αλιεία του είδους που 
έχει πληγεί από αυτές τις ελλείψεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πολυετή σχέδια (MAP) υποτίθεται ότι είναι εργαλεία ολιστικής διαχείρισης και όχι μόνον 
εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων, όπως ορίζεται στα άρθρα 9 και 10 της ΚΑΠ.

Τροπολογία 1026
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 73 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 104 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, αίρει την απαγόρευση αφότου το 
κράτος μέλος αποδείξει γραπτώς, με τρόπο 
που να ικανοποιεί την Επιτροπή, ότι ο 
τύπος της αλιείας μπορεί να συνεχιστεί με 
ασφάλεια και ότι έχει απομακρυνθεί η 
απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 1027
Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 74 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει 
υπερβεί την ποσόστωση, την 
παραχωρούμενη ποσότητα ή το διαθέσιμο 
σε ένα δεδομένο έτος μερίδιο του 
αποθέματος ή της ομάδας αποθεμάτων του, 
η Επιτροπή προβαίνει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, σε μειώσεις στο επόμενο έτος ή 
έτη των ετήσιων ποσοστώσεων, της 
παραχωρούμενης ποσότητας ή του 
μεριδίου του εν λόγω κράτους μέλους το 
οποίο έχει υπεραλιεύσει, εφαρμόζοντας 
πολλαπλασιαστικό συντελεστή σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα:

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει 
υπερβεί την ποσόστωση, την 
παραχωρούμενη ποσότητα ή το διαθέσιμο 
σε ένα δεδομένο έτος μερίδιο του 
αποθέματος ή της ομάδας αποθεμάτων του, 
η Επιτροπή προβαίνει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, σε μειώσεις στο επόμενο έτος ή 
έτη των ετήσιων ποσοστώσεων, της 
παραχωρούμενης ποσότητας ή του 
μεριδίου του εν λόγω κράτους μέλους το 
οποίο έχει υπεραλιεύσει

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολόγηση δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
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Τροπολογία 1028
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 74 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει 
υπερβεί την ποσόστωση, την 
παραχωρούμενη ποσότητα ή το διαθέσιμο 
σε ένα δεδομένο έτος μερίδιο του 
αποθέματος ή της ομάδας αποθεμάτων του, 
η Επιτροπή προβαίνει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, σε μειώσεις στο επόμενο έτος ή 
έτη των ετήσιων ποσοστώσεων, της 
παραχωρούμενης ποσότητας ή του 
μεριδίου του εν λόγω κράτους μέλους το 
οποίο έχει υπεραλιεύσει, εφαρμόζοντας 
πολλαπλασιαστικό συντελεστή σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα:»

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει 
υπερβεί την ποσόστωση, την 
παραχωρούμενη ποσότητα ή το διαθέσιμο 
σε ένα δεδομένο έτος μερίδιο του 
αποθέματος ή της ομάδας αποθεμάτων του, 
η Επιτροπή προβαίνει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, σε μειώσεις στο επόμενο έτος 
των ετήσιων ποσοστώσεων, της 
παραχωρούμενης ποσότητας ή του 
μεριδίου του εν λόγω κράτους μέλους το 
οποίο έχει υπεραλιεύσει, εφαρμόζοντας 
πολλαπλασιαστικό συντελεστή σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα:»

Or. en

Τροπολογία 1029
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 74 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 105 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος έχει υπεραλιεύσει την ποσόστωση, 
την παραχωρηθείσα ποσότητα ή το 
διαθέσιμο μερίδιο του αποθέματος ή της 
ομάδας αποθεμάτων του κατά τη διάρκεια 
προηγουμένων ετών, η Επιτροπή μπορεί, 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, να προβεί σε 

4. Σε περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος έχει υπεραλιεύσει την ποσόστωση, 
την παραχωρηθείσα ποσότητα ή το 
διαθέσιμο μερίδιο του αποθέματος ή της 
ομάδας αποθεμάτων του κατά τη διάρκεια 
προηγουμένων ετών, η Επιτροπή 
προβαίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
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αφαίρεση ποσοστώσεων από μελλοντικές 
ποσοστώσεις του εν λόγω κράτους μέλους, 
ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη το επίπεδο 
της υπεραλίευσης.

σε αφαίρεση ποσοστώσεων από 
μελλοντικές ποσοστώσεις του εν λόγω 
κράτους μέλους, ούτως ώστε να ληφθεί 
υπόψη το επίπεδο της υπεραλίευσης.

Or. en

Τροπολογία 1030
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 74 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 105 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μείωση σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2, επί της ποσόστωσης, 
της παραχωρούμενης ποσότητας ή του 
μεριδίου αποθέματος ή ομάδας 
αποθεμάτων που υπέστησαν την 
υπεραλίευση διότι η ποσόστωση, η 
παραχωρούμενη ποσότητα ή το μερίδιο 
αποθέματος ή ομάδας αποθεμάτων δεν 
διατίθεται ή δεν διατίθεται επαρκώς στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η Επιτροπή 
μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να 
μειώσει κατά το επόμενο έτος ή έτη 
ποσοστώσεις για άλλα αποθέματα ή 
ομάδες αποθεμάτων διαθέσιμων στο εν 
λόγω κράτος μέλος στην ίδια γεωγραφική 
περιοχή ή με την ίδια εμπορική αξία 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.

5. Εάν δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μείωση σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2, επί της ποσόστωσης, 
της παραχωρούμενης ποσότητας ή του 
μεριδίου αποθέματος ή ομάδας 
αποθεμάτων που υπέστησαν την 
υπεραλίευση διότι η ποσόστωση, η 
παραχωρούμενη ποσότητα ή το μερίδιο 
αποθέματος ή ομάδας αποθεμάτων δεν 
διατίθεται ή δεν διατίθεται επαρκώς στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η Επιτροπή 
μειώνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
κατά το επόμενο έτος ή έτη ποσοστώσεις 
για άλλα αποθέματα ή ομάδες αποθεμάτων 
διαθέσιμων στο εν λόγω κράτος μέλος 
στην ίδια γεωγραφική περιοχή ή με την 
ίδια εμπορική αξία σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 1031
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1032
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 1033
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1034
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 76 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 108 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(76α) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 108a
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Συντονισμένη συνδρομή και 
παρακολούθηση από την Επιτροπή
1. Η Επιτροπή συντονίζει χωρίς 
καθυστέρηση τις δράσεις που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη όταν, 
πέραν των πληροφοριών που λαμβάνει 
από κράτη μέλη ή από άλλες πηγές, 
ενημερώνεται για δραστηριότητες που 
αντίκεινται ή φαίνεται ότι αντίκεινται 
προς τους κανόνες της ΚΑΠ και έχουν 
ιδιαίτερη σημασία σε επίπεδο Ένωσης, 
ειδικότερα δε όταν:
α) οι δραστηριότητες αυτές έχουν, ή 
θα μπορούσαν να έχουν, προεκτάσεις σε 
διάφορα κράτη μέλη·
β) υπάρχουν ενδείξεις για τη 
διεξαγωγή παρεμφερών δραστηριοτήτων 
σε διάφορα κράτη μέλη, ή
γ) τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν σχετικά με την κατάλληλη 
δράση για την αντιμετώπιση της μη 
συμμόρφωσης.
2. Όταν οι έλεγχοι και οι 
επιθεωρήσεις από ένα κράτος μέλος 
δείχνουν επανειλημμένη και σοβαρή μη 
συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑΠ 
που ενδέχεται να είναι σημαντική σε 
επίπεδο Ένωσης, η αρμόδια αρχή του 
επιθεωρούντος κράτους μέλους 
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Ελέγχου της Αλιείας και τις αρμόδιες 
αρχές των άλλων ενδιαφερόμενων 
κρατών μελών.
3. Η Επιτροπή ζητεί η αρμόδια αρχή 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους να 
εντείνει τους σχετικούς επίσημους 
ελέγχους και να ενημερώσει σχετικά με τη 
δράση που ανέλαβε και τα μέτρα που 
ελήφθησαν.»

Or. en
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Τροπολογία 1035
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 77
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 109 - παράγραφοι 1, 2, 5 και 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 1036
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 77 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 109 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δημιουργούν 
αυτοματοποιημένη βάση δεδομένων για 
τους σκοπούς της επικύρωσης των 
δεδομένων που έχουν καταγραφεί 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η 
επικύρωση των στοιχείων που έχουν 
καταγραφεί περιλαμβάνει τον 
διασταυρούμενο έλεγχο, την ανάλυση και 
την επαλήθευση των στοιχείων.

1. Τα κράτη μέλη δημιουργούν, μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου του τρίτου έτους από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, αυτοματοποιημένη βάση 
δεδομένων για τους σκοπούς της 
επικύρωσης των δεδομένων που έχουν 
καταγραφεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Η επικύρωση των στοιχείων 
που έχουν καταγραφεί περιλαμβάνει τον 
διασταυρούμενο έλεγχο, την ανάλυση και 
την επαλήθευση των στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 1037
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 77 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 109 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο x
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

x) δεδομένα από κλειστά κυκλώματα 
τηλεόρασης επί των αλιευτικών σκαφών 
και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 25α.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1038
Giuseppe Ferrandino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 77 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 109 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο x

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

x) δεδομένα από κλειστά κυκλώματα 
τηλεόρασης επί των αλιευτικών σκαφών 
και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών 
παρακολούθησης της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 25α.»

x) δεδομένα από ηλεκτρονικές 
συσκευές για την παρακολούθηση της 
υποχρέωσης εκφόρτωσης.»

Or. it

Τροπολογία 1039
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
Επιτροπή ή ο/οι φορέας/-είς που έχει 
ορίσει η ίδια να έχει/-ουν εξ αποστάσεως 
πρόσβαση σε συνεχή βάση και δίχως 
προηγούμενη προειδοποίηση στα 
ακόλουθα δεδομένα σε μη συγκεντρωτική 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
Επιτροπή ή ο/οι φορέας/-είς που έχει 
ορίσει η ίδια να έχει/-ουν εξ αποστάσεως 
πρόσβαση με προηγούμενη 
προειδοποίηση και έγκριση στα ακόλουθα 
δεδομένα σε μη συγκεντρωτική μορφή:
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μορφή:

Or. pt

Τροπολογία 1040
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή ή ο φορέας που έχει 
ορίσει η ίδια μπορούν να συλλέγουν 
δεδομένα και, όταν είναι απαραίτητο, 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ώστε 
να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους στο 
πλαίσιο των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, ιδίως για τη 
διεξαγωγή επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων, 
ελέγχων και ερευνών, ή στο πλαίσιο των 
κανόνων συμφωνιών με τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 1041
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χορηγούν στους 
υπαλλήλους της Επιτροπής ή στο 
προσωπικό του φορέα που έχει ορίσει η 
Επιτροπή πρόσβαση στα δεδομένα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χορηγούν στους υπαλλήλους της 
Επιτροπής ή στο προσωπικό του φορέα 
που έχει ορίσει η Επιτροπή πρόσβαση στα 
δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.
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Or. pt

Τροπολογία 1042
Manuel Bompard

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με την επιφύλαξη του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679, τα δεδομένα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθίστανται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών προσβάσιμα σε κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
υποβάλλει σχετικό αίτημα και έχει έννομο 
συμφέρον.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία δεδομένων που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, να παρέχεται σε ανεξάρτητους επιστήμονες, ΜΚΟ, επιθεωρητές 
τρίτων χωρών και ερευνητές δημοσιογράφους πρόσβαση σε δεδομένα αλιείας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαφάνεια του συστήματος ελέγχου. Η πρόσβαση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα 
σε όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων να 
συμμετέχουν στην παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων που ορίζονται στον κανονισμό 
και να προειδοποιούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 1043
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα παρακολούθησης των αλιευτικών δεδομένων από επιστήμονες και 
δημοσιογράφους θα ενισχύσει την ανεξάρτητη επιστημονική ανάλυση και δημοσιογραφία. Αυτό 
δρα αποτρεπτικά και επίσης βοηθά τις αρχές να εντοπίζουν βιώσιμες τάσεις και 
προειδοποιητικά σήματα. Η υπόθεση «Sprat and Herring» («παπαλίνα και ρέγγα») δείχνει τη 
σημασία της διασταύρωσης των αλιευτικών δεδομένων, καθώς οι επιθεωρήσεις των σουηδικών 
εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων βρήκαν περίπου 50% περισσότερα αλιεύματα 
παπαλίνας και 50% λιγότερα αλιεύματα ρέγγας από τα αναφερόμενα, γεγονός που σημαίνει ότι 
είχε δημιουργηθεί μια παραπλανητική εικόνα της κατάστασης αποθεμάτων που οδηγούσε σε 
εσφαλμένες συμβουλές. Η έννοια του έννομου συμφέροντος χρησιμοποιείται επίσης στην οδηγία 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τροπολογία 1044
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) 
μπορούν να παρέχονται σε επιστημονικούς 
φορείς των κρατών μελών, σε 
επιστημονικούς φορείς της Ένωσης και 
στην Eurostat. Τα εν λόγω δεδομένα είναι 
σε ανωνυμοποιημένη μορφή, ώστε να μην 
επιτρέπεται η ταυτοποίηση μεμονωμένων 
σκαφών ή φυσικών προσώπων.

Or. es
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Τροπολογία 1045
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) 
παρέχονται σε επιστημονικούς φορείς των 
κρατών μελών, σε επιστημονικούς φορείς 
της Ένωσης και στην Eurostat, καθώς και 
σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
μπορεί να αποδείξει ότι έχει έννομο 
συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 1046
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 1047
João Ferreira
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 80
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 111 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό της εφαρμογής των 
άρθρων 110 και 111, η Επιτροπή 
δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να 
θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με

διαγράφεται

– την ποιότητα των δεδομένων, την 
τήρηση προθεσμιών για υποβολή 
στοιχείων από τους επιχειρηματίες, την 
επικύρωση των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διασταυρούμενων ελέγχων, της ανάλυσης 
και της επαλήθευσης.
– την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
των κρατών μελών,
– την πρόσβαση σε δεδομένα από 
την Επιτροπή ή από φορέα που έχει 
ορίσει η ίδια,
– την πρόσβαση στα δεδομένα από 
επιστημονικούς φορείς της Ένωσης και 
από την Eurostat,
– τη διαλειτουργικότητα και την 
τυποποίηση των βάσεων δεδομένων

τα δεδομένα που αναφέρονται στο 
άρθρο 110 παράγραφοι 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
διασφαλίσεων για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
των κανόνων ασφαλείας που ισχύουν για 
τις βάσεις δεδομένων.

Or. pt

Τροπολογία 1048
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 80
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 111 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό της εφαρμογής των άρθρων 
110 και 111, η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με

Για τον σκοπό της εφαρμογής των άρθρων 
110 και 111, οι κανόνες εφαρμογής 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 119 
παράγραφος 2. 

Or. pt

Τροπολογία 1049
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 80
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 111 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 1050
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. pt
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Τροπολογία 1051
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχονται στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
110 παράγραφοι 1 και 2 δεν 
αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 5 ετών, εξαιρουμένων των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση 
μιας καταγγελίας, μιας παράβασης, μιας 
επιθεώρησης, μιας επαλήθευσης ή ενός 
ελέγχου ή μιας εν εξελίξει δικαστικής ή 
διοικητικής διαδικασίας, τα οποία μπορούν 
να διατηρούνται για 10 έτη. Εάν οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
110 παράγραφοι 1 και 2 διατηρούνται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα 
δεδομένα ανωνυμοποιούνται. Για τους 
σκοπούς του άρθρου 109 παράγραφος 2 
στοιχείο β) περίπτωση (x) όσον αφορά τα 
δεδομένα από κλειστά κυκλώματα 
τηλεόρασης σε αλιευτικά σκάφη, η 
περίοδος διατήρησης δεν υπερβαίνει το 
ένα έτος.

Or. en

Τροπολογία 1052
Grace O'Sullivan
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 81
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 112 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχονται στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
110 παράγραφοι 1 και 2 δεν 
αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 8 ετών, ενώ τα δεδομένα 
που προέρχονται από κλειστό κύκλωμα 
τηλεόρασης (CCTV) δεν αποθηκεύονται 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 
ενός έτους, εξαιρουμένων των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι 
απαραίτητα για την παρακολούθηση μιας 
καταγγελίας, μιας παράβασης, μιας 
επιθεώρησης, μιας επαλήθευσης ή ενός 
ελέγχου ή μιας εν εξελίξει δικαστικής ή 
διοικητικής διαδικασίας, τα οποία μπορούν 
να διατηρούνται για 10 έτη. Εάν οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
110 παράγραφοι 1 και 2 διατηρούνται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα 
δεδομένα ανωνυμοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μπορεί να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να ξεκινήσει τελικά η εκδίκαση μιας υπόθεσης. Οι 
απαραίτητες πληροφορίες και τα πιθανά αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα 
και να είναι προσβάσιμα έως τότε. Παράλληλα, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 
σχολίασε συγκεκριμένα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από CCTV, τα οποία θα πρέπει να 
διατηρούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, όπως απαιτείται για τους σκοπούς για τους 
οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης»), 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ).

Τροπολογία 1053
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 81 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 113 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

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

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί τακτικές επαληθεύσεις και αποστολές ελέγχου των εθνικών 
συστημάτων ελέγχου, αν και τα κράτη μέλη μπορούν να ασκήσουν βέτο στη δημοσίευση αυτών 
των πληροφοριών βάσει του άρθρου 113. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας ευνοεί την 
κακοδιαχείριση, διότι οι αλιείς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δεν μπορούν να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες πρότασης καλύτερων λύσεων διαχείρισης της αλιείας για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί. Επιπλέον, έρχεται και σε αντίθεση με τη 
σύμβαση του Aarhus και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 1054
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί τακτικές επαληθεύσεις και αποστολές ελέγχου των εθνικών 
συστημάτων ελέγχου, αν και τα κράτη μέλη μπορούν να ασκήσουν βέτο στη δημοσίευση αυτών 
των πληροφοριών βάσει του άρθρου 113. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας ευνοεί την 
κακοδιαχείριση, διότι οι αλιείς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δεν μπορούν να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες πρότασης καλύτερων λύσεων διαχείρισης της αλιείας για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί. Επιπλέον, έρχεται και σε αντίθεση με τη 
σύμβαση του Aarhus και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 1055
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 82
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 114 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, 
κάθε κράτος μέλος δημιουργεί και 
ενημερώνει μια επίσημη ιστοσελίδα για 
τους επιχειρηματίες και το ευρύ κοινό, η 
οποία περιέχει τουλάχιστον τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
115.

Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, 
κάθε κράτος μέλος δημιουργεί και 
ενημερώνει μια επίσημη ιστοσελίδα άμεσα 
προσβάσιμη για τους επιχειρηματίες και το 
ευρύ κοινό, η οποία περιέχει τουλάχιστον 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 115.

Or. it

Τροπολογία 1056
Fredrick Federley

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 82
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 114 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, 
κάθε κράτος μέλος δημιουργεί και 
ενημερώνει μια επίσημη ιστοσελίδα για 
τους επιχειρηματίες και το ευρύ κοινό, η 
οποία περιέχει τουλάχιστον τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
115.

«Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, 
κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια 
δημιουργεί και ενημερώνει μια επίσημη 
ιστοσελίδα ή ιστοσελίδες για τους 
επιχειρηματίες και το ευρύ κοινό, η οποία 
περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 115.

Or. en

Τροπολογία 1057
Fredrick Federley
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 82
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 115 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις ιστοσελίδες τους, τα κράτη μέλη 
δημοσιεύουν αμελλητί τις ακόλουθες 
πληροφορίες ή παρέχουν απευθείας 
σύνδεσμο προς αυτές:

Στις ιστοσελίδες τους, τα κράτη μέλη ή οι 
περιφέρειες δημοσιεύουν αμελλητί τις 
ακόλουθες πληροφορίες ή παρέχουν 
απευθείας σύνδεσμο προς αυτές:

Or. en

Τροπολογία 1058
Rosa D'Amato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα ονόματα και τις διευθύνσεις των 
αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση 
των αλιευτικών αδειών και των αδειών 
αλιείας που αναφέρονται στο άρθρο 7·

α) τα ονόματα και τις διευθύνσεις των 
αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση 
των αλιευτικών αδειών και των αδειών 
αλιείας που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 
55·

Or. it

Τροπολογία 1059
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) το καθορισμένο εθνικό πρόγραμμα 
ελέγχου, τα αποτελέσματα και την έκθεση 
αξιολόγησης που υποβάλλει η Επιτροπή 
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τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τις 
ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 
93α.»

Or. en

Τροπολογία 1060
Anja Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις ιστοσελίδες τους, τα κράτη μέλη 
δημοσιεύουν κάθε χρόνο τις ετήσιες 
εκθέσεις των οικείων εθνικών 
προγραμμάτων ελέγχου. Οι εν λόγω 
εκθέσεις περιέχουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
α)  τον συνολικό προϋπολογισμό 
ελέγχου της αλιείας·
β) τον αριθμό και το είδος των 
επιθεωρήσεων και των ελέγχων που 
πραγματοποιήθηκαν·
γ) τον αριθμό και το είδος των 
εικαζόμενων και των επιβεβαιωμένων 
παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
σοβαρών παραβάσεων·
δ) τον τύπο δράσεων 
παρακολούθησης των επιβεβαιωμένων 
παραβάσεων (απλή προειδοποίηση, 
διοικητική κύρωση, ποινική κύρωση, 
μέτρο άμεσης επιβολής, αριθμός μορίων 
ποινής που καταλογίστηκαν)· και
ε) τον αριθμό, τον τόπο και τον τύπο 
απωλεσθέντων αλιευτικών εργαλείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά την εφαρμογή από τα κράτη μέλη του συστήματος 
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ελέγχου της αλιείας της ΕΕ είναι απαραίτητη για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και 
συμμόρφωσης.

Τροπολογία 1061
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 83 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 117 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83α) στο άρθρο 117, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 3α:
«3α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α 
προκειμένου να θεσπιστούν ρυθμίσεις για 
την αμοιβαία συνδρομή όσον αφορά:
α) τη διοικητική συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών, τρίτων χωρών, της 
Επιτροπής και του φορέα που ορίζει η 
ίδια·
β) τις σχέσεις των κρατών μελών με 
την Επιτροπή και με τρίτες χώρες.»·

Or. it

Τροπολογία 1062
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 84
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 117 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει 
κανόνες σχετικά με την αμοιβαία 
συνδρομή όσον αφορά:

διαγράφεται
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α) τη διοικητική συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών, τρίτων χωρών, της 
Επιτροπής και του φορέα που ορίζει η 
ίδια·
β) το κόστος της διεκπεραίωσης 
αιτημάτων για συνδρομή·
γ) τον καθορισμό της ενιαίας αρχής 
των κρατών μελών·
δ) την κοινοποίηση των μέτρων που 
ελήφθησαν από τις εθνικές αρχές σε 
συνέχεια της ανταλλαγής πληροφοριών·
ε) την υποβολή αιτήματος 
συνδρομής, συμπεριλαμβανομένων των 
αιτημάτων για ενημέρωση, των 
αιτημάτων για λήψη μέτρων και των 
αιτημάτων για διοικητικές κοινοποιήσεις, 
καθώς και τον καθορισμό προθεσμιών 
για την αποστολή απάντησης·
στ) την ενημέρωση χωρίς  
προηγούμενο αίτημα·
ζ) τις σχέσεις των κρατών μελών με 
την Επιτροπή και με τρίτες χώρες.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία 1063
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 84
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 117 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
την αμοιβαία συνδρομή όσον αφορά:

Οι κανόνες εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου καθορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 119 παράγραφος 2.
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Or. pt

Τροπολογία 1064
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 84
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 117 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διοικητική συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών, τρίτων χωρών, της 
Επιτροπής και του φορέα που ορίζει η 
ίδια·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1065
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 84
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 117 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις σχέσεις των κρατών μελών με 
την Επιτροπή και με τρίτες χώρες.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 1066
Rosa D'Amato

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

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

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

«1. Ανά διετία, τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Οι εκθέσεις αυτές 
δημοσιεύονται στην προσβάσιμη στο 
κοινό ιστοσελίδα της Επιτροπής εντός 
δύο μηνών από την υποβολή τους από τα 
κράτη μέλη.»

Or. xm

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

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει στόχο να τροποποιήσει διάταξη του υπάρχοντος κειμένου —το άρθρο 118 
παράγραφος 1— που δεν παρατίθεται στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 1067
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

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

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

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

Or. en

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

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

Οι φορείς λήψης αποφάσεων και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δεν διαθέτουν 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς εφαρμογής του κανονισμού ελέγχου. Αυτή η 
έλλειψη διαφάνειας ευνοεί την παραπληροφόρηση, στο πλαίσιο της οποίας ούτε τα επιτυχημένα 
παραδείγματα ούτε τα υφιστάμενα κενά κοινοποιούνται και καταγράφονται. Οι δημόσιες διετείς 
εκθέσεις θα αποκαταστήσουν την πρακτική που εφαρμοζόταν πριν από το 2009, όταν η 
Επιτροπή ενημέρωνε τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού ελέγχου.

Τροπολογία 1068
Rosa D'Amato

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

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

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

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

Or. xm

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

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία παραπέμπει σε διάταξη του υπάρχοντος κειμένου – το άρθρο 118 παράγραφος 2 
– που δεν παρατίθεται στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 1069
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

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

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

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

Or. en

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

Αιτιολόγηση

Οι φορείς λήψης αποφάσεων και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δεν διαθέτουν 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς εφαρμογής του κανονισμού ελέγχου. Αυτή η 
έλλειψη διαφάνειας ευνοεί την παραπληροφόρηση, στο πλαίσιο της οποίας ούτε τα επιτυχημένα 
παραδείγματα ούτε τα υφιστάμενα κενά κοινοποιούνται και καταγράφονται. Οι δημόσιες διετείς 
εκθέσεις θα αποκαταστήσουν την πρακτική που εφαρμοζόταν πριν από το 2009, όταν η 
Επιτροπή ενημέρωνε τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού ελέγχου.

Τροπολογία 1070
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84γ) Στο άρθρο 118 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Αυτές οι διετείς εκθέσεις είναι 
διαθέσιμες για το κοινό στην ιστοσελίδα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός δύο 
μηνών από την υποβολή τους από τα 
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κράτη μέλη.» 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορείς λήψης αποφάσεων και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δεν διαθέτουν 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς εφαρμογής του κανονισμού ελέγχου. Αυτή η 
έλλειψη διαφάνειας ευνοεί την παραπληροφόρηση, στο πλαίσιο της οποίας ούτε τα επιτυχημένα 
παραδείγματα ούτε τα υφιστάμενα κενά κοινοποιούνται και καταγράφονται. Οι δημόσιες διετείς 
εκθέσεις θα αποκαταστήσουν την πρακτική που εφαρμοζόταν πριν από το 2009, όταν η 
Επιτροπή ενημέρωνε τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού ελέγχου.

Τροπολογία 1071
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 85
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 118 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
το περιεχόμενο και τον μορφότυπο των 
εκθέσεων που υποβάλλουν τα κράτη 
μέλη.

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

Or. pt

Τροπολογία 1072
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 85
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 118 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 

διαγράφεται
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άρθρο 119 παράγραφος 2.

Or. pt

Τροπολογία 1073
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 87
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 119 α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(87) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 119α:

διαγράφεται

«Άρθρο 119α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπό τις προϋποθέσεις του 
παρόντος άρθρου.
2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στα άρθρα 7 παράγραφος 6, 9 
παράγραφος 7, 9α παράγραφος 4, 15α 
παράγραφος 1, 17 παράγραφος 6, 21 
παράγραφος 6, 22 παράγραφος 4, 24 
παράγραφος 5, 39α παράγραφος 4, 58 
παράγραφος 9, 59α παράγραφος 4, 60α 
παράγραφοι 1 και 2, 73 παράγραφος 9, 74 
παράγραφος 6, 75 παράγραφος 2, 92 
παράγραφος 10, 93α παράγραφος 3 και 
107 παράγραφος 4 ανατίθεται 
επ’αόριστον.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στα άρθρα 7 παράγραφος 6, 9 
παράγραφος 7, 9α παράγραφος 4, 15α 
παράγραφος 1, 17 παράγραφος 6, 21 
παράγραφος 6, 22 παράγραφος 4, 24 
παράγραφος 5, 39α παράγραφος 4, 58 
παράγραφος 9, 59α παράγραφος 4, 60α 
παράγραφοι 1 και 2, 73 παράγραφος 9, 74 
παράγραφος 6, 75 παράγραφος 2, 92 
παράγραφος 10, 93α παράγραφος 3 και 
107 παράγραφος 4 είναι ανακλητή ανά 
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πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.
4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 
παράγραφος 6, 9 παράγραφος 7, 9α 
παράγραφος 4, 15α παράγραφος 1, 17 
παράγραφος 6, 21 παράγραφος 6, 22 
παράγραφος 4, 24 παράγραφος 5, 39α 
παράγραφος 4, 58 παράγραφος 9, 59α 
παράγραφος 4, 60α παράγραφοι 1 και 2, 
73 παράγραφος 9, 74 παράγραφος 6, 75 
παράγραφος 2, 92 παράγραφος 10, 93α 
παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 4 
τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δεν προβάλουν ενστάσεις 
εντός προθεσμίας 2 μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από την εκπνοή 
της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.»

Or. pt

Τροπολογία 1074
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 2 πρώτο εδάφιο, το 
στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής:

α) «έλεγχος και επιθεώρηση» 
σημαίνει οποιαδήποτε μέτρα που 
λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, ιδίως 
δυνάμει των άρθρων 23, 24 και 28 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 για τον 
έλεγχο και την επιθεώρηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων εντός του πεδίου 
εφαρμογής της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων εποπτείας και 
παρακολούθησης που διεξάγονται, επί 
παραδείγματι, με τη χρήση δορυφορικών 
συστημάτων παρακολούθησης σκαφών και 
συστημάτων παρατηρητών·

«α) «έλεγχος και επιθεώρηση» 
σημαίνει οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται 
από τα κράτη μέλη για τον έλεγχο και την 
επιθεώρηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων εντός του πεδίου 
εφαρμογής της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων εποπτείας και 
παρακολούθησης που διεξάγονται, επί 
παραδείγματι, με τη χρήση συστημάτων 
παρακολούθησης σκαφών και συστημάτων 
παρατηρητών·»

(Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/473

Or. en

(32005R0768)

Τροπολογία 1075
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 2 πρώτο εδάφιο, το 
στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής:

β) «μέσα ελέγχου και επιθεώρησης» 
σημαίνει περιπολικά πλοία, αεροσκάφη, 
οχήματα και άλλους υλικούς πόρους, 

«β) «μέσα ελέγχου, επιθεώρησης και 
εποπτείας» σημαίνει περιπολικά πλοία, 
αεροσκάφη, οχήματα, τεχνολογικά μέσα 
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καθώς επίσης και επιθεωρητές, 
παρατηρητές και άλλους ανθρώπινους 
πόρους που χρησιμοποιούνται από τα 
κράτη μέλη για τον έλεγχο και την 
επιθεώρηση·

και άλλους υλικούς πόρους, καθώς επίσης 
και επιθεωρητές, παρατηρητές και άλλους 
ανθρώπινους πόρους που 
χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για 
τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την 
εποπτεία·»
(Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Τροπολογία 1076
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η συμβολή στο έργο των κρατών 
μελών και της Επιτροπής για την έρευνα 
και την ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου και 
επιθεώρησης και η έναρξη 
δραστηριοτήτων για την έρευνα και την 
ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου και 
επιθεώρησης·

στ) η συμβολή στο έργο των κρατών 
μελών και της Επιτροπής για την έρευνα, 
την ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνικών 
ελέγχου, επιθεώρησης και εποπτείας και η 
έναρξη δραστηριοτήτων για την έρευνα, 
την ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνικών 
ελέγχου, επιθεώρησης και εποπτείας·

(Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/473.)

Or. en

Τροπολογία 1077
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της 
Αλιείας συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος και τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
στη Θάλασσα για την ανταλλαγή 
σχετικών δεδομένων και πληροφοριών με 
στόχο να στηριχθεί η δημιουργία και η 
κοινή χρήση γνώσεων για το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η Επιτροπή καταρτίζει 
πρωτόκολλο εταιρικής σχέσης μεταξύ 
των οργανισμών ως πλαίσιο για την 
ενισχυμένη συνεργασία τους.
(Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/473.)

Or. xm

Αιτιολόγηση

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια 
στη Θάλασσα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της 
Αλιείας προκειμένου να ενισχυθεί η κοινή χρήση γνώσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον. Για τον 
σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) 
μπορούν να συγκεντρώσουν την αντίστοιχη εμπειρογνωμοσύνη τους για την προώθηση 
συνεργειών μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τις 
αλιευτικές δραστηριότητες και τα δεδομένα για το περιβάλλον θα βελτιώσει την κατανόηση των 
θεμάτων που σχετίζονται με τη θαλάσσια πολιτική εν γένει και, ταυτόχρονα, θα βελτιώσει τον 
τρόπο διαχείρισης του ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου.

Τροπολογία 1078
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005
Άρθρο 17 ζ – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(4α) στο άρθρο 17ζ, η παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής:

Η Υπηρεσία συμβάλλει στην εφαρμογή 
της ενιαίας πολιτικής της ΕΕ για τη 

«Η Υπηρεσία συμβάλλει και βοηθά στην 
εφαρμογή της ενιαίας πολιτικής της ΕΕ για 
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θάλασσα και ειδικότερα συνάπτει 
διοικητικές συμφωνίες με άλλα όργανα σε 
θέματα τα οποία καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό κατόπιν έγκρισης του 
διοικητικού συμβουλίου. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής ενημερώνει την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη σχετικά με τις εν λόγω 
διαπραγματεύσεις όταν αυτές βρίσκονται 
ακόμη σε αρχικό στάδιο.

τη θάλασσα και ειδικότερα συνάπτει 
διοικητικές συμφωνίες με άλλα όργανα σε 
θέματα τα οποία καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό κατόπιν έγκρισης του 
διοικητικού συμβουλίου. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη σχετικά με τις εν λόγω 
διαπραγματεύσεις όταν αυτές βρίσκονται 
ακόμη σε αρχικό στάδιο.»
(Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/473. Το άρθρο 17ζ 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
αντιστοιχεί στο άρθρο 25 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Τροπολογία 1079
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

α α) το άρθρο 23 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) πρώτο εδάφιο τροποποιείται 
ως εξής:

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

εγκρίνει, έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε 
έτους, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής 
και των κρατών μελών, το πρόγραμμα 
εργασίας της Υπηρεσίας για το προσεχές 
έτος και το διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη·»
(Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/473. Το άρθρο 23 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
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αντιστοιχεί στο άρθρο 32 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Τροπολογία 1080
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

α β) το άρθρο 23 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο τροποποιείται 
ως εξής:

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

«Το πρόγραμμα εργασίας περιέχει τις 
προτεραιότητες της Υπηρεσίας. Δίδει 
προτεραιότητα στα καθήκοντα της 
Υπηρεσίας σχετικά με τα προγράμματα 
ελέγχου και επιθεώρησης. Εγκρίνεται με 
την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισμού της Κοινότητας. Εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή 
εκφράσει, εντός τριάντα ημερών από την 
ημερομηνία έγκρισης του προγράμματος 
εργασίας, τη διαφωνία της σχετικά με το εν 
λόγω πρόγραμμα, το διοικητικό συμβούλιο 
επανεξετάζει το πρόγραμμα και το 
εγκρίνει, ενδεχομένως τροποποιημένο, 
εντός δύο μηνών, σε δεύτερη ανάγνωση·»
(Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/473. Το άρθρο 23 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
αντιστοιχεί στο άρθρο 32 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)
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Τροπολογία 1081
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(5α) στο άρθρο 24, η παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής:

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

«1. Το διοικητικό συμβούλιο 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, έξι αντιπροσώπους της 
Επιτροπής και αντιπροσώπους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε κράτος 
μέλος δικαιούται να διορίζει ένα μέλος. 
Κάθε πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου δικαιούται να διορίζει ένα 
μέλος. Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορίζουν έναν 
αναπληρωματικό για κάθε μέλος που 
εκπροσωπεί το μέλος σε περίπτωση 
απουσίας του/της.»
(Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/473. Το άρθρο 24 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
αντιστοιχεί στο άρθρο 33 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/473.) 

Or. en

(32005R0768)

Αιτιολόγηση

Κάθε πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα 
να διορίζει αντιπρόσωπο στο διοικητικό όργανο της Υπηρεσίας.

Τροπολογία 1082
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 6
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
προσκαλεί αντιπρόσωπο των αρμόδιων 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης στις 
συνεδριάσεις του.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
προσκαλεί αντιπρόσωπο των αρμόδιων 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης στις 
συνεδριάσεις του. Σε κάθε περίπτωση, το 
διοικητικό συμβούλιο καλεί δύο μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
συμμετέχουν στην Επιτροπή Αλιείας να 
παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορίζει έναν 
αναπληρωματικό που αντικαθιστά το 
μέλος σε περίπτωση απουσίας του/της.
(Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 
κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/473. Το άρθρο 26 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
768/2005 αντιστοιχεί στο άρθρο 35 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/473.) 

Or. xm

Τροπολογία 1083
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 1084
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006
Άρθρο 17 – παράγραφοι 2 έως 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) στο άρθρο 17, οι παράγραφοι 2 
έως 6 απαλείφονται·

(1) στο άρθρο 17, η παράγραφος 6 
απαλείφεται.

Or. pt

Τροπολογία 1085
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) στο άρθρο 20 παράγραφος 1, η 
δεύτερη περίοδος απαλείφεται·

διαγράφεται

Or. pt
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Τροπολογία 1086
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Άρθρο 2 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17. «Διόπτευση»: παρατήρηση από 
αρμόδια για επιθεωρήσεις εν πλω αρχή 
κράτους μέλους, ή από τον πλοίαρχο 
κοινοτικού αλιευτικού σκάφους ή 
αλιευτικού σκάφους τρίτης χώρας το οποίο 
ασκεί δραστηριότητες που ενδέχεται να 
θεωρούνται ΠΛΑ αλιεία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3.

17. «Διόπτευση»: παρατήρηση από 
αρμόδια για έλεγχο, επιθεωρήσεις και 
εποπτεία εν πλω αρχή κράτους μέλους, ή 
από τον πλοίαρχο κοινοτικού αλιευτικού 
σκάφους ή αλιευτικού σκάφους τρίτης 
χώρας το οποίο ασκεί δραστηριότητες που 
ενδέχεται να θεωρούνται ΠΛΑ αλιεία 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

Or. en

Τροπολογία 1087
Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– που αναφέρονται στα στοιχεία α) 
έως ιδ) του άρθρου 90 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ή 

– που αναφέρονται στα στοιχεία α) 
έως ιδ), ιη), κ), κβ), κγ) και κστ) του 
άρθρου 90 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 θεωρούνται 
σοβαρές παραβάσεις της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της συγκεκριμένης 
παράβασης η οποία καθορίζεται από την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, βάσει 
κριτηρίων όπως η φύση της ζημίας, το 
κόστος της και η έκταση της παράβασης 
ή η επανάληψή της.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ακολουθεί τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο άρθρο 90.

Τροπολογία 1088
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Άρθρο 32 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) στο άρθρο 32, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 4α:
(4α) Εάν σε μια χώρα κοινοποιείται το 
ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί ως μη 
συνεργαζόμενη τρίτη χώρα σύμφωνα με 
τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 
31, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλιστεί 
ότι οι προτιμησιακοί δασμοί για τα 
αλιευτικά προϊόντα στο πλαίσιο 
μελλοντικών συμφωνιών ελεύθερων 
συναλλαγών —ή συμφωνιών ελεύθερων 
συναλλαγών που βρίσκονται σε 
διαδικασία διαπραγμάτευσης— με τη 
χώρα που λαμβάνει την κοινοποίηση θα 
αναστέλλονται προσωρινά μέχρι να 
ανακληθεί η κοινοποίηση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός ΠΛΑ είναι η πιο αποτελεσματική νομοθετική πράξη για τη διασφάλιση της 
βιώσιμης αλιείας στα ύδατα της ΕΕ και για την προώθηση των ίδιων επιπέδων βιωσιμότητας 
στα ύδατα τρίτων χωρών. Η χορήγηση προτιμησιακών δασμών σε τρίτες χώρες που έχουν λάβει 
κοινοποίηση με κίτρινη κάρτα μπορεί να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό με τον αλιευτικό 
μας τομέα και να σταλεί το λάθος μήνυμα σε εκείνες που, αντιθέτως, καταβάλλουν μεγάλες 
προσπάθειες για να προσαρμοστούν στα πρότυπά μας.

Τροπολογία 1089
Rosa D'Amato
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
32α:
«Άρθρο 32α
Προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση
Όταν η Επιτροπή έχει εντοπίσει τρίτες 
χώρες ως πιθανές μη συνεργαζόμενες 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τα κριτήρια 
που καθορίζονται στο άρθρο 31, 
αναστέλλει κάθε μορφή προτιμησιακής 
δασμολογικής μεταχείρισης των 
αλιευτικών προϊόντων τα οποία 
αλιεύονται από αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία τους.
Η περίοδος αναστολής λήγει όταν η 
Επιτροπή θεωρήσει ότι οι εν λόγω χώρες 
εκτελούν τα καθήκοντα που υπέχουν 
δυνάμει του διεθνούς δικαίου ως κράτη 
σημαίας, κράτη λιμένος, παράκτια κράτη 
ή κράτη αγοράς, προκειμένου να 
λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη, την 
αποτροπή και την εξάλειψη της ΠΛΑ 
αλιείας.»·

Or. it

Τροπολογία 1090
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Άρθρο 38 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) στο άρθρο 38, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 10:
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«10α. Οι εμπορικές συμφωνίες που 
συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ενσωματώνουν ρήτρα διασφάλισης που 
προβλέπει την προσωρινή αναστολή των 
δασμολογικών προτιμήσεων για τα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
για το χρονικό διάστημα που η τρίτη 
χώρα είναι προκαθορισμένη ή 
χαρακτηρισμένη ως μη συνεργαζόμενη 
για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας.»

Or. fr

Τροπολογία 1091
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το άρθρο 42 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Άρθρο 42
Σοβαρές παραβάσεις
«Για τον σκοπό του παρόντος 
κανονισμού, ως «σοβαρή παράβαση» 
νοείται οποιαδήποτε παράβαση που 
αναφέρεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως ιδ), ιε) και ιστ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ή 
θεωρείται ότι συνιστά σοβαρή παράβαση 
δυνάμει του άρθρου 90 παράγραφος 3 
στοιχεία α), γ), ε), στ) και θ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.»

Or. pt

Τροπολογία 1092
Søren Gade
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Άρθρο 42 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, 
ως «σοβαρή παράβαση» νοείται 
οποιαδήποτε παράβαση αναφέρεται στο 
άρθρο 90 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως 
ιδ), ιε), ιστ), ιη), κ), κβ), κγ) και κστ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρεπόμενη τροπολογία, άρθρο 3

Τροπολογία 1093
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Άρθρο 42 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 42α:

διαγράφεται

«Άρθρο 42α
Διαδικασία σε περίπτωση σοβαρών 
παραβάσεων
Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 
παράγραφος 4 και του άρθρου 50 του 
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 85 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 σε 
περίπτωση που διαπιστώνεται σοβαρή 
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παράβαση.»

Or. pt

Τροπολογία 1094
João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 1095
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 
παράγραφος 4 και του άρθρου 50 του 
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 85 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 σε 
περίπτωση που διαπιστώνεται σοβαρή 
παράβαση.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 
παράγραφος 4 και του άρθρου 50 του 
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 85 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 σε 
περίπτωση που διαπιστώνεται σοβαρή 
παράβαση.

Σε περίπτωση παράβασης, δεν μπορούν 
να ασκηθούν πολλαπλές διώξεις ή να 
επιβληθούν πολλαπλές κυρώσεις κατά του 
ίδιου προσώπου και για τα ίδια 
πραγματικά περιστατικά.

Or. es
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Τροπολογία 1096
Izaskun Bilbao Barandica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της εξουσίας 
των κρατών μελών να κινούν ποινικές 
διαδικασίες και να επιβάλλουν ποινικές 
κυρώσεις, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
συστηματικά, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο, διοικητικά μέτρα και κυρώσεις 
κατά του φυσικού προσώπου που έχει 
διαπράξει σοβαρές παραβάσεις ή του 
νομικού προσώπου που κρίθηκε υπεύθυνο 
για τέτοιες παραβάσεις, όπως ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό.

1. Με την επιφύλαξη της εξουσίας 
των κρατών μελών να κινούν ποινικές 
διαδικασίες και να επιβάλλουν ποινικές 
κυρώσεις, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
συστηματικά, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο, διοικητικά μέτρα και κυρώσεις 
κατά του φυσικού προσώπου που έχει 
διαπράξει σοβαρές παραβάσεις ή του 
νομικού προσώπου που κρίθηκε υπεύθυνο 
για τέτοιες παραβάσεις, όπως ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη να 
κινήσουν διαδικασίες ή να επιβάλουν 
πρόστιμα για κάθε μία παράβαση.

Or. es

Τροπολογία 1097
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της εξουσίας 
των κρατών μελών να κινούν ποινικές 
διαδικασίες και να επιβάλλουν ποινικές 
κυρώσεις, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
συστηματικά, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο, διοικητικά μέτρα και κυρώσεις 
κατά του φυσικού προσώπου που έχει 
διαπράξει σοβαρές παραβάσεις ή του 

1. Με την επιφύλαξη της εξουσίας 
των κρατών μελών να κινούν ποινικές 
διαδικασίες και να επιβάλλουν ποινικές 
κυρώσεις, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
συστηματικά, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο, διοικητικά μέτρα και κυρώσεις 
κατά του φυσικού προσώπου που έχει 
διαπράξει σοβαρές παραβάσεις ή του 
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νομικού προσώπου που κρίθηκε υπεύθυνο 
για τέτοιες παραβάσεις, όπως ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό.

νομικού προσώπου που κρίθηκε υπεύθυνο 
για τέτοιες παραβάσεις, όπως ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη να 
κινήσουν διαδικασίες ή να επιβάλουν 
πρόστιμα για κάθε μία παράβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι εθνικές αρχές τιμωρούν επιπροσθέτως τους αλιείς για παραβάσεις 
σύμφωνα με τους εθνικούς τους κανόνες και, ως εκ τούτου, ο ιδιοκτήτης του σκάφους 
τιμωρείται δύο φορές ή τιμωρείται για παραβάσεις του πλοιάρχου. Αυτό είναι απαράδεκτο και 
θεωρούμε ότι πρέπει να το επισημάνουμε στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 1098
Søren Gade

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της εξουσίας 
των κρατών μελών να κινούν ποινικές 
διαδικασίες και να επιβάλλουν ποινικές 
κυρώσεις, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
συστηματικά, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο, διοικητικά μέτρα και κυρώσεις 
κατά του φυσικού προσώπου που έχει 
διαπράξει σοβαρές παραβάσεις ή του 
νομικού προσώπου που κρίθηκε υπεύθυνο 
για τέτοιες παραβάσεις, όπως ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό.

1. Με την επιφύλαξη της εξουσίας 
των κρατών μελών να κινούν ποινικές 
διαδικασίες και να επιβάλλουν ποινικές 
κυρώσεις, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
συστηματικά, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο, κυρώσεις και διοικητικά μέτρα 
κατά του φυσικού προσώπου που έχει 
διαπράξει σοβαρές παραβάσεις ή του 
νομικού προσώπου που κρίθηκε υπεύθυνο 
για τέτοιες παραβάσεις, όπως ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπάρχει ασφάλεια δικαίου μεταξύ των όρων «διοικητικά μέτρα» και 
«κυρώσεις».
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Τροπολογία 1099
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 κρίθηκε υπεύθυνο για τέτοια 
σοβαρή παράβαση σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, 
λαμβάνουν αμέσως σχετικά και άμεσα 
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 91 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

2. Στις περιπτώσεις που ένα φυσικό 
πρόσωπο έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω 
κατά τη διάπραξη σοβαρής παράβασης ή 
όταν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι ένα 
φυσικό πρόσωπο έχει διαπράξει σοβαρή 
παράβαση ή ότι ένα νομικό πρόσωπο είναι 
υπεύθυνο για τέτοια σοβαρή παράβαση 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο, λαμβάνουν αμέσως σχετικά και 
άμεσα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 91 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Or. it

Τροπολογία 1100
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Άρθρα 44 έως 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) τα άρθρα 44 και 47 απαλείφονται. διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 1101
João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 16
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Άρθρα 54 α κα 54 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα 
άρθρα 54α και 54β:

διαγράφεται

«Άρθρο 54a
Τροποποίηση των παραρτημάτων
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 54β για την 
τροποποίηση του παραρτήματος II με το 
προσάρτημά του και του παραρτήματος 
IV, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
διεθνείς εξελίξεις στα συστήματα 
δικαιολογητικών για τα αλιεύματα, οι 
επιστημονικές εξελίξεις και η τεχνική 
πρόοδος, συμπεριλαμβανομένων 
προσαρμογών για τον σκοπό της 
εφαρμογής του CATCH.
Άρθρο 54β
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπό τις προϋποθέσεις του 
παρόντος άρθρου.
2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 12α παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 54α ανατίθεται επ’ αόριστον.
3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12α 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 54α 
εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη.
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4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12α 
παράγραφος 3 και του άρθρου 54α 
τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.»

Or. pt

Τροπολογία 1102
Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2016/1139
Άρθρα 12 και 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2016/1139, τα 
άρθρα 12 και 13 απαλείφονται.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροποποίηση του άρθρου 14 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1224/2009.
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Τροπολογία 1103
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 1, 3, 4 και 5 εφαρμόζονται [24 
μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος].

Τα άρθρα 1, 3, 4 και 5 εφαρμόζονται [24 
μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος], με εξαίρεση το άρθρο 1 πρώτο 
εδάφιο σημεία 6, 11, 12 και 14, τα οποία 
εφαρμόζονται [5 έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Or. es

Αιτιολόγηση

Το «vacatio legis» (αδράνεια του νόμου) του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επεκταθεί 
όσον αφορά τη θέση των σκαφών και το περιεχόμενο και τη διαβίβαση του ημερολογίου 
αλιείας. Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη για την 
κατάρτιση των εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και για τον τομέα της αλιείας, ώστε να γίνουν 
οι πολλές αναγκαίες αλλαγές.

Τροπολογία 1104
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 1, 3, 4 και 5 εφαρμόζονται [24 
μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος].

Τα άρθρα 1, 3, 4 και 5 εφαρμόζονται [36 
μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος].

Or. it

Τροπολογία 1105
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Παράρτημα III – πίνακας – σειρά 1 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
ακριβούς καταγραφής και αναφοράς των 
δεδομένων που αφορούν αλιευτικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
των δεδομένων που πρέπει να 
διαβιβάζονται από το σύστημα 
παρακολούθησης σκαφών και των 
προαναγγελιών, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής.

(1) Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
ακριβούς καταγραφής και αναφοράς των 
δεδομένων που αφορούν αλιευτικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
των δεδομένων που πρέπει να 
διαβιβάζονται από το σύστημα 
παρακολούθησης σκαφών, το σύστημα 
αυτόματης αναγνώρισης και των 
προαναγγελιών, όπως απαιτείται σύμφωνα 
με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 1106
Francisco José Millán Mon

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Παράρτημα ΙΙΙ – πίνακας – σειρά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με προηγούμενες τροπολογίες. 

Τροπολογία 1107
Anja Hazekamp

Αριθ
.

Σοβαρή παράβαση μόρια

5 Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που αφορούν τη χρήση αλιευτικών 
εργαλείων, όπως ορίζονται στους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής.

4
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Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Παράρτημα III – πίνακας – σειρά 5 – στήλη 2 («Σοβαρή παράβαση»)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που 
αφορούν τη χρήση αλιευτικών εργαλείων, 
όπως ορίζονται στους κανόνες της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής.

(5) Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που 
αφορούν τη χρήση αλιευτικών εργαλείων, 
όπως ορίζονται στους κανόνες της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής ή μη εκπλήρωση 
υποχρεώσεων που σχετίζονται με τεχνικά 
μέτρα και την προστασία των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, και ιδίως της 
υποχρέωσης εφαρμογής μέτρων για τον 
μετριασμό της παρεμπίπτουσας αλίευσης 
ευαίσθητων ειδών.

Or. en

Τροπολογία 1108
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Παράρτημα III – πίνακας – σειρά 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αρι
θ.

Σοβαρή παράβαση μόρια

5α Μη συμμόρφωση με τεχνικά και άλλα μέτρα για τη μείωση των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ιχθυδίων και προστατευόμενων 
ειδών.

4

Or. fr

Τροπολογία 1109
Francisco José Millán Mon
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Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Παράρτημα III – πίνακας – σειρά 6 – στήλη 2 («Σοβαρή παράβαση»)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σοβαρή παράβαση Σοβαρή παράβαση

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

Για σκάφη που ασκούν αλιευτική 
δραστηριότητα η οποία υπόκειται σε 
σχέδια διαχείρισης της αλιευτικής 
προσπάθειας, επέμβαση σε κινητήρα ή σε 
συσκευές συνεχούς παρακολούθησης της 
ισχύος κινητήρα με σκοπό την αύξηση της 
ισχύος του πέραν της μέγιστης συνεχούς 
ισχύος κινητήρα που προβλέπεται στο 
πιστοποιητικό κινητήρα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1110
Francisco José Millán Mon

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Παράρτημα III – πίνακας – σειρά 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αριθ
.

Σοβαρή παράβαση μόρια

6α Για σκάφη που ασκούν αλιευτική δραστηριότητα η οποία υπόκειται σε 
σχέδια διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας, επέμβαση σε κινητήρα 
με σκοπό την αύξηση της ισχύος του πέραν της μέγιστης συνεχούς 
ισχύος κινητήρα που προβλέπεται στο πιστοποιητικό κινητήρα.

5

Or. es
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1111
Francisco José Millán Mon

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Παράρτημα III – πίνακας – σειρά 16 – στήλη 2 («Σοβαρή παράβαση»)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σοβαρή παράβαση Σοβαρή παράβαση

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.

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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1112
Francisco José Millán Mon

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Παράρτημα III – πίνακας – σειρά 18 – στήλη 2 («Σοβαρή παράβαση»)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σοβαρή παράβαση Σοβαρή παράβαση

Άσκηση δραστηριοτήτων 
κατευθυνόμενης αλιείας, διατήρησης επί 
του σκάφους, μεταφόρτωσης, διαβίβασης 
ή εκφόρτωσης ειδών τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο αναστολής αλίευσης, τελούν 

Διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων 
που στοχεύουν σε είδη τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο αναστολής 
αλίευσης, τελούν υπό περίοδο 
απαγόρευσης ή των οποίων η αλίευση 
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υπό περίοδο απαγόρευσης ή των οποίων η 
αλίευση απαγορεύεται.

απαγορεύεται, ή διατήρηση επί του 
σκάφους, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση 
των εν λόγω ειδών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1113
Francisco José Millán Mon

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Παράρτημα III – πίνακας – σειρά 19 – στήλη 2 («Σοβαρή παράβαση»)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σοβαρή παράβαση Σοβαρή παράβαση

Παρεμπόδιση της εργασίας υπαλλήλων ή 
παρατηρητών κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους.

Σοβαρή και βίαιη παρεμπόδιση της 
εργασίας υπαλλήλων ή παρατηρητών με 
στόχο την παρακώλυση της άσκησης των 
καθηκόντων τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1114
Francisco José Millán Mon

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Παράρτημα IV – πίνακας – σειρά 1 – στήλη 2 (Κριτήρια) – περιπτώσεις 2 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια Κριτήρια

τα αλιεύματα που σχετίζονται με την διαγράφεται
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εικαζόμενη παράβαση αποκτήθηκαν:
σε απαγορευμένη περιοχή· ή
πέραν απαγορευμένου βάθους·
η παράβαση είναι η δεύτερη που 
εντοπίστηκε κατά τους προηγούμενους 
δώδεκα μήνες·

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι παραβάσεις δεν μπορούν να συνιστούν και επιβαρυντικούς παράγοντες για άλλες 
παραβάσεις. Η αλίευση σε περιοχή περιορισμένης αλιείας ή σε απαγορευμένη περιοχή ή πέραν 
απαγορευμένου βάθους συνιστά σοβαρή παράβαση αφ’ εαυτής, όπως ορίζεται στο άρθρο 90 
παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού. Επιπλέον, η διάπραξη επανειλημμένων 
παραβάσεων έχει ήδη οριστεί ως επιβαρυντικός παράγοντας στο άρθρο 91α παράγραφος 2. 

Τροπολογία 1115
Francisco José Millán Mon

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Παράρτημα IV – πίνακας – σειρά 2 – στήλη 2 (Κριτήρια) – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια Κριτήρια

- η παράβαση είναι η δεύτερη που 
εντοπίστηκε κατά τους προηγούμενους 
δώδεκα μήνες·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1116
Francisco José Millán Mon

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Παράρτημα IV – πίνακας – σειρά 3 – στήλη 2 (Κριτήρια) – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια Κριτήρια

- τα αλιεύματα που σχετίζονται με την 
εικαζόμενη παράβαση αποκτήθηκαν:

διαγράφεται

σε απαγορευμένη περιοχή· ή
πέραν απαγορευμένου βάθους·

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1117
Francisco José Millán Mon

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Παράρτημα IV – πίνακας – σειρά 3 – στήλη 2 (Κριτήρια) – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια Κριτήρια

- η παράβαση είναι η δεύτερη που 
εντοπίστηκε κατά τους προηγούμενους 
δώδεκα μήνες·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1118
Francisco José Millán Mon

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Παράρτημα IV – πίνακας – σειρά 3 – στήλη 1 (Δραστηριότητες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δραστηριότητες Δραστηριότητες

Άρθρο 90 παράγραφος 3 στοιχείο δ) διαγράφεται
Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που 
αφορούν τη χρήση αλιευτικών εργαλείων, 
όπως ορίζονται στους κανόνες της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 1119
Francisco José Millán Mon

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Παράρτημα IV – πίνακας – σειρά 4 – στήλη 2 (Κριτήρια) – περιπτώσεις 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια Κριτήρια

- τα αλιεύματα που σχετίζονται με την 
εικαζόμενη παράβαση αποκτήθηκαν:

διαγράφεται

 σε απαγορευμένη περιοχή· ή

 πέραν απαγορευμένου βάθους·
- η εικαζόμενη παράβαση είναι η τρίτη 
που εντοπίστηκε κατά τους 
προηγούμενους έξι μήνες·

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με προηγούμενες τροπολογίες.
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Τροπολογία 1120
Grace O'Sullivan

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
 Παράρτημα II – πίνακας 1 – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Όνομα αλιευτικού 
σκάφους

Σημαία – Λιμένας και αριθμός 
νηολογίου

Όνομα 
σκάφους

Αριθμός IMO/Lloyds 
(εάν υπάρχει)

Τροπολογία

2. Όνομα αλιευτικού 
σκάφους

Σημαία – Λιμένας και αριθμός 
νηολογίου

Αναγνωριστι
κό κλήσεως 
ασυρμάτου

Αριθμός IMO/Lloyds ή 
άλλο στοιχείο 
αναγνώρισης του 
σκάφους (εάν δεν 
ισχύει αριθμός ΙΜΟ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ισχύον πιστοποιητικό αλιευμάτων δεν περιλαμβάνει ορισμένες απαραίτητες για σκοπούς 
ιχνηλασιμότητας πληροφορίες, γεγονός που αποτελεί σημαντική αδυναμία όταν πρόκειται να 
προσδιοριστεί εάν το φορτίο προέρχεται από δυνητικές ΠΛΑ αλιευτικές δραστηριότητες. Το 
κείμενο αυτό καθιστά υποχρεωτικό τον ορισμό του στοιχείου αναγνώρισης του σκάφους και 
ορίζει τον/τους τύπο/-ους των αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην αλιευτική 
δραστηριότητα και την περιοχή αλίευσης λεπτομερέστερα. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τα εισαγόμενα θαλασσινά προϊόντα στην αγορά της ΕΕ θα συμβάλουν στην 
εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ που 
υποχρεούνται να παρέχουν πολύ αναλυτικές πληροφορίες.

Τροπολογία 1121
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Παράρτημα II – πίνακας 1 – σειρά 4 – στήλη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αριθμός IMO/Lloyds (εάν υπάρχει) Αριθμός IMO/Lloyds ή άλλο στοιχείο 
αναγνώρισης του σκάφους (εάν δεν ισχύει 
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κάποιος αριθμός ΙΜΟ)

Or. en

Τροπολογία 1122
Clara Aguilera

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Παράρτημα II – πίνακας 1 – σειρά 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αλιευτικά εργαλεία (1)
(1) Κωδικός σύμφωνα με την 
Τυποποιημένη Διεθνή Στατιστική 
Ταξινόμηση των Αλιευτικών Εργαλείων 
του FAO

Or. es

Αιτιολόγηση

Με σκοπό τη διατήρηση της ίσης μεταχείρισης των φορέων εκμετάλλευσης και τη διασφάλιση 
της διαθεσιμότητας των ίδιων πληροφοριών για τα αλιευτικά προϊόντα, είναι υποχρεωτική η 
κοινοποίηση των αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τα αλιεύματα όσον αφορά 
όλα τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται στην αγορά της ΕΕ.

Τροπολογία 1123
Clara Aguilera

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Παράρτημα II – πίνακας 1 – σειρά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Είδος
Κωδικός 
προϊόντο
ς

Ημερομην
ίες και 
περιοχές 
αλιείας

Εκτιμώμενο 
βάρος 
ζωντανών 
αλιευμάτων 
(καθαρό βάρος 
ιχθύων σε kg)

Εκτιμώμενο 
βάρος 
ζωντανών 
αλιευμάτων 
προς 
εκφόρτωση 
(καθαρό 

Επαληθευμένο 
εκφορτωθέν 
βάρος 
(καθαρό 
βάρος σε kg) 
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βάρος ιχθύων 
σε kg)

Τροπολογία

Είδος
Κωδικός 
προϊόντο
ς

Περιοχές 
αλιείας (2)

Ημερο
μηνίες 
αλιείας
: από – 
έως

Εκτιμώμενο 
καθαρό 
βάρος 
αλιευμάτων 
προς 
εκφόρτωση 
(καθαρό 
βάρος ιχθύων 
σε kg)

Καθαρό 
βάρος 
αλιευμάτων 
(καθαρό 
βάρος ιχθύων 
σε kg)

Επαληθευμένο 
καθαρό βάρος 
αλιευμάτων 
(καθαρό 
βάρος σε kg) 
(3)

(2) Περιοχές αλιείας:

- περιοχή/-ές FAO· και

- αποκλειστική/-ές οικονομική/-ές) ζώνη/-ες και/ή στην ανοικτή θάλασσα· και

- περιοχή/-ές που ρυθμίζεται/-ονται από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της 
αλιείας.

(3) Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση επίσημης επιθεώρησης

Or. es

Αιτιολόγηση

Με σκοπό τη διατήρηση της ίσης μεταχείρισης των φορέων εκμετάλλευσης και τη διασφάλιση 
της διαθεσιμότητας των ίδιων πληροφοριών για τα αλιευτικά προϊόντα, όλα τα αλιευτικά 
προϊόντα που εισάγονται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να καλύπτονται από πιστοποιητικό 
αλιευμάτων που αναφέρει τη συγκεκριμένη περιοχή αλιείας. Το έντυπο πρέπει επίσης να 
απλοποιηθεί ώστε να αποφεύγονται παρανοήσεις μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η τελευταία στήλη, το επαληθευμένο βάρος, θα πρέπει να 
συμπληρώνεται μόνο για τους σκοπούς ενδεχόμενης επίσημης επιθεώρησης.

Τροπολογία 1124
Grace O'Sullivan

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Παράρτημα III – πίνακας 1 – σειρά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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Είδος Κωδικός 
προϊόντος

Ημερομηνίες 
και περιοχές 
αλιείας

Εκτιμώμενο 
βάρος 
ζωντανών 
αλιευμάτων 
(καθαρό βάρος 
ιχθύων σε kg)

Εκτιμώμενο 
βάρος 
ζωντανών 
αλιευμάτων 
προς 
εκφόρτωση 
(καθαρό βάρος 
ιχθύων σε kg)

Επαληθευμένο 
εκφορτωθέν βάρος 
(καθαρό βάρος σε kg) 

Τροπολογία

Είδος Κωδικός 
προϊόντος

Ημερομηνίες 
και περιοχές 
αλιείας (*2)

Εκτιμώμενο 
βάρος 
ζωντανών 
αλιευμάτων 
(καθαρό βάρος 
ιχθύων σε kg)

Εκτιμώμενο 
βάρος 
ζωντανών 
αλιευμάτων 
προς 
εκφόρτωση 
(καθαρό βάρος 
ιχθύων σε kg)

Επαληθευ
μένο 
εκφορτωθ
έν βάρος 
(καθαρό 
βάρος σε 
kg) 

Τύπος/-οι 
αλιευτικο
ύ/-ών 
εργαλείου
/-ων

(*2) Αναφορά της στατιστικής ζώνης/υποπεριοχής/διαίρεσης του FAO από την οποία προέρχονται 
τα αλιεύματα και αναφορά του κατά πόσον η αλίευση πραγματοποιήθηκε στην ανοικτή θάλασσα, σε 
περιοχή που ρυθμίζεται από ΠΟΔΑ ή εντός μιας ΑΟΖ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ισχύον πιστοποιητικό αλιευμάτων δεν περιλαμβάνει ορισμένες απαραίτητες για σκοπούς 
ιχνηλασιμότητας πληροφορίες, γεγονός που αποτελεί σημαντική αδυναμία όταν πρόκειται να 
προσδιοριστεί εάν το φορτίο προέρχεται από δυνητικές ΠΛΑ αλιευτικές δραστηριότητες. Το 
κείμενο αυτό καθιστά υποχρεωτικό τον ορισμό του στοιχείου αναγνώρισης του σκάφους και 
ορίζει τον/τους τύπο/-ους των αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην αλιευτική 
δραστηριότητα και την περιοχή αλίευσης λεπτομερέστερα. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τα εισαγόμενα θαλασσινά προϊόντα στην αγορά της ΕΕ θα συμβάλουν στην 
εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ που 
υποχρεούνται να παρέχουν πολύ αναλυτικές πληροφορίες.

Τροπολογία 1125
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Παράρτημα II – πίνακας 1 – σειρά 7 – στήλη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ημερομηνίες και περιοχές αλιείας Ημερομηνίες και περιοχές αλιείας (**)

Or. en

Τροπολογία 1126
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Παράρτημα II – πίνακας 1 – αστερίσκος ** (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(**) Αναφορά της στατιστικής 
ζώνης/υποπεριοχής/διαίρεσης του FAO 
από την οποία προέρχονται τα αλιεύματα 
και αναφορά του κατά πόσον η αλίευση 
πραγματοποιήθηκε στην ανοικτή 
θάλασσα, σε περιοχή που ρυθμίζεται από 
ΠΟΔΑ ή εντός μιας ΑΟΖ.

Or. en

Τροπολογία 1127
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Παράρτημα II – πίνακας 1 – σειρά 7 – στήλη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τύπος/-οι αλιευτικού/-ών εργαλείου/-ων

Or. en

Τροπολογία 1128
Grace O'Sullivan
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Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Παράρτημα II – πίνακας 1 – σειρά 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πλοίαρχος σκάφους 
παραλαβής

Υπογραφή Όνομα σκάφους Αναγνωριστ
ικό κλήσεως 
ασυρμάτου

Αριθμός IMO/Lloyds 
(εάν υπάρχει)

Τροπολογία

Πλοίαρχος σκάφους 
παραλαβής

Υπογραφή Όνομα σκάφους Αναγνωριστ
ικό κλήσεως 
ασυρμάτου

Αριθμός IMO/Lloyds ή 
άλλο στοιχείο 
αναγνώρισης του 
σκάφους (εάν δεν 
ισχύει κάποιος αριθμός 
ΙΜΟ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ισχύον πιστοποιητικό αλιευμάτων δεν περιλαμβάνει ορισμένες απαραίτητες για σκοπούς 
ιχνηλασιμότητας πληροφορίες, γεγονός που αποτελεί σημαντική αδυναμία όταν πρόκειται να 
προσδιοριστεί εάν το φορτίο προέρχεται από δυνητικές ΠΛΑ αλιευτικές δραστηριότητες. Το 
κείμενο αυτό καθιστά υποχρεωτικό τον ορισμό του στοιχείου αναγνώρισης του σκάφους και 
ορίζει τον/τους τύπο/-ους των αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην αλιευτική 
δραστηριότητα και την περιοχή αλίευσης λεπτομερέστερα. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τα εισαγόμενα θαλασσινά προϊόντα στην αγορά της ΕΕ θα συμβάλουν στην 
εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ που 
υποχρεούνται να παρέχουν πολύ αναλυτικές πληροφορίες.

Τροπολογία 1129
Rosa D'Amato

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Παράρτημα II – πίνακας 1 – σειρά 11 – στήλη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αριθμός IMO/Lloyds (εάν υπάρχει) Αριθμός IMO/Lloyds ή άλλο στοιχείο 
αναγνώρισης του σκάφους (εάν δεν ισχύει 
κάποιος αριθμός ΙΜΟ)

Or. en


