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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και 
για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και 
(ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. (ΕΕ) 2016/1139 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο της αλιείας
(COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2018)0368),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0238/2018),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
12ης Δεκεμβρίου 20181,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0000/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

1 ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 118.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Η κοινή αλιευτική πολιτική 
μεταρρυθμίστηκε σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28. Οι στόχοι της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής και οι απαιτήσεις για 
τον έλεγχο και την επιβολή στον τομέα της 
αλιείας καθορίζονται στα άρθρα 2 και 36 
του εν λόγω κανονισμού. Η επιτυχία της 
εφαρμογής της εξαρτάται από το απλό, 
διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα 
ελέγχου το οποίο διασφαλίζει 
αποτελεσματική, ενιαία και 
επικαιροποιημένη επιβολή στα κράτη 
μέλη.

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Το νέο καθεστώς ελέγχου της αλιείας πρέπει να είναι απλό, διαφανές, αποτελεσματικό και να 
διασφαλίζει αποτελεσματική, επικαιροποιημένη και ενιαία επιβολή στα κράτη μέλη της Ένωσης.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
ανιχνευσιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 
18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 

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

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32, ο εκτελεστικός κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 931/201133 ορίζει ορισμένους 
κανόνες ανιχνευσιμότητας για τον 
συγκεκριμένο τομέα των τροφίμων ζωικής 
προέλευσης και, ειδικότερα, ένα σύνολο 
συγκεκριμένων πληροφοριών πρέπει να 
τηρείται σε αρχείο από τους 
επιχειρηματίες, να τίθεται στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών κατόπιν αιτήματος και να 
διαβιβάζεται στον επιχειρηματία στον 
οποίο παρέχεται το αλιευτικό προϊόν. Στον 
τομέα της αλιείας, η ανιχνευσιμότητα είναι 
σημαντική όχι μόνο για σκοπούς 
ασφάλειας των τροφίμων, αλλά και για τη 
διενέργεια ελέγχων, τη διασφάλιση της 
προστασίας των καταναλωτών και τη 
συμβολή στην πρόληψη των πρακτικών 
της παράνομης, λαθραίας και άναρχης 
(ΠΛΑ) αλιείας.

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

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

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

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

Or. es
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75α) Προκειμένου να μπορεί να 
εξασφαλιστεί η μη διενέργεια ΠΛΑ 
αλιείας στις αλιευτικές συμφωνίες με 
τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να 
τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1005/2008 ώστε να συμπεριληφθεί η 
δυνατότητα θέσπισης μέτρων 
διασφάλισης για τα αλιευτικά προϊόντα, 
όπως η δυνατότητα αναστολής των 
δασμολογικών προτιμήσεων, έως ότου 
αρθεί η κίτρινη κάρτα για ΠΛΑ αλιεία.

Or. es

Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«2. ως “κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής” νοείται η ενωσιακή νομοθεσία 
σχετικά με τη διατήρηση, τη διαχείριση και 
την εκμετάλλευση των θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων 
των τεχνικών μέτρων για τη διατήρηση 
των αλιευτικών πόρων και την προστασία 
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, σχετικά 
με την υδατοκαλλιέργεια και τη 
μεταποίηση, μεταφορά και εμπορία 
προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας·»

Or. es
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Αιτιολόγηση

Για λόγους καλύτερης ποιότητας, είναι απαραίτητη η ρητή ενσωμάτωση στον ορισμό αυτό των 
τεχνικών μέτρων για τη διατήρηση των θαλάσσιων πόρων και την προστασία των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων.

Τροπολογία 6

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

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

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

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

Or. es

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

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«14. ως “περιοχή περιορισμένης 
αλιείας” νοείται κάθε θαλάσσια περιοχή 
όπου οι αλιευτικές δραστηριότητες είναι 
είτε περιορισμένες είτε απαγορευμένες σε 
προσωρινή ή μόνιμη βάση, μέσω 
περιφερειακής, εθνικής, ενωσιακής ή 
διεθνούς νομοθεσίας·»

Or. es
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι περιοχές περιορισμένης αλιείας μπορούν να προέρχονται 
από νομοθεσία που θεσπίζεται σε περιφερειακό, εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – σημείο 16

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ε α) το σημείο 16 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

16) ως «μεταφόρτωση» νοείται η 
εκφόρτωση του συνόλου ή μέρους 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
ευρισκόμενων επί ενός σκάφους, σε άλλο 
σκάφος·

16. ως «μεταφόρτωση» νοείται η 
εκφόρτωση του συνόλου ή μέρους 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
ευρισκόμενων επί ενός σκάφους, σε άλλο 
σκάφος σε λιμένα ή εν πλω·

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι μεταφορτώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται τόσο εν πλω όσο και σε λιμένες, και αυτό 
είναι σκόπιμο να διευκρινίζεται για λόγους ασφάλεια δικαίου.

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

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της «παρτίδας» είναι ασαφής και θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ώστε να 
είναι σαφής και γενικός, δεδομένου ότι στο άρθρο 56α καθορίζονται οι απαιτήσεις για τις 
παρτίδες των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 10

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

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

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

21. ως «μεταποίηση» νοείται η 
διαδικασία βάσει της οποίας 
προετοιμάστηκαν τα παρουσιαζόμενα 
προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας. Σε 
αυτήν περιλαμβάνονται η απεντέρωση και 
κάθε είδος τεμαχισμού, τεμαχισμού σε 
φιλέτα, συσκευασίας, κονσερβοποίησης, 
ψύξης, καπνίσματος, αλατίσματος, 
μαγειρέματος, διατήρησης σε ξίδι, 
αποξήρανσης ή προετοιμασίας προϊόντων 
αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας για την 
αγορά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο·

Or. es

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

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο στ β (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 4 – σημείο 22
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

στ β) το σημείο 22 τροποποιείται ως 
εξής:

22) ως «εκφόρτωση» νοείται η αρχική 
εκφόρτωση οποιασδήποτε ποσότητας 
αλιευτικών προϊόντων από αλιευτικό 
σκάφος στην ξηρά·

22. ως «εκφόρτωση» νοείται η χρονική 
περίοδος όλης της διαδικασίας 
εκφόρτωσης οποιασδήποτε ποσότητας 
αλιευτικών προϊόντων από αλιευτικό 
σκάφος στην ξηρά·

Or. es

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

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) το σημείο 23 απαλείφεται· διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Εφόσον το λιανικό εμπόριο αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα εμπορίας, είναι σκόπιμο να 
διατηρηθεί το σημείο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28a. ως «ναυλωμένα σκάφη 
ερασιτεχνικής αλιείας» νοούνται 
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κυβερνούμενες λέμβοι ή σκάφη που 
μεταφέρουν επιβάτες στα ανοιχτά με 
σκοπό τη διενέργεια ερασιτεχνικής 
αλιείας·

Or. es

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί στον κανονισμό αυτό ένας σαφής ορισμός της 
ανιχνευσιμότητας, ώστε να διακρίνονται οι απαιτήσεις ελέγχου από τις απαιτήσεις επισήμανσης, 
η οποία έχει αποκλειστικό στόχο τη διαφάνεια για τους καταναλωτές. Η ανιχνευσιμότητα στον 
αλιευτικό τομέα είναι ουσιαστικής σημασίας, πέραν της διαφάνειας για τους καταναλωτές, για 
την ασφάλεια των τροφίμων και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων παράνομης, άναρχης και 
λαθραίας αλιείας. Για τον σκοπό αυτό, προσαρμόστηκε ο ορισμός που περιλαμβάνεται στην 
ενοποιημένη έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) στο άρθρο 5, η παράγραφος 6 
απαλείφεται.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Για τη χορήγηση χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας είναι 
σκόπιμο να διατηρηθεί ως προϋπόθεση η συμμόρφωση στην υποχρέωση διαχείρισης και 
διατήρησης αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και εκτέλεσης.

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα ενωσιακό αλιευτικό σκάφος 
μπορεί να χρησιμοποιείται για εμπορική 
εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών 
πόρων μόνον εφόσον διαθέτει έγκυρη 
αλιευτική άδεια.

1. Ένα ενωσιακό αλιευτικό σκάφος 
μπορεί να χρησιμοποιείται για εμπορική 
εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών 
πόρων μόνον εφόσον ο κύριος του πλοίου 
ή ο εφοπλιστής διαθέτει έγκυρη αλιευτική 
άδεια εκδοθείσα από τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών.

Or. es

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος σημαίας 
αναστέλλει προσωρινά την αλιευτική άδεια 
σκάφους το οποίο υπόκειται σε προσωρινή 
ακινητοποίηση κατόπιν απόφασης του 

3. Το κράτος μέλος σημαίας 
αναστέλλει προσωρινά την αλιευτική άδεια 
κάθε κυρίου πλοίου ή εφοπλιστή του 
σκάφους στο οποίο επέβαλε προσωρινή 
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ίδιου κράτους μέλους ή η άδεια του οποίου 
ανεστάλη σύμφωνα με το άρθρο 91β.

ακινητοποίηση κατόπιν απόφασης του 
ίδιου κράτους μέλους ή η άδεια του οποίου 
ανεστάλη σύμφωνα με το άρθρο 91β, και 
ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας.

Or. es

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη έχουν 
εγκατεστημένα επ’ αυτών συσκευές 
πλήρους λειτουργίας, οι οποίες επιτρέπουν 
τον αυτόματο εντοπισμό και την 

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

αναγνώριση των σκαφών από ένα Σύστημα 
Παρακολούθησης Σκαφών μέσω της 
διαβίβασης του γεωγραφικού στίγματος 
σκάφους ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
σχεδόν σε πραγματικό χρόνο ή κάθε δέκα 
λεπτά, κατά μέγιστο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν στα αλιευτικά σκάφη να εξοπλίζονται με συσκευές 
παρακολούθησης ικανές να διαβιβάζουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να είναι δυνατή η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε σχέση με τα συστήματα 
παρακολούθησης σκαφών, οι οποίες ενδέχεται να εμφανιστούν στο μέλλον.
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Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν στα αλιευτικά σκάφη να εξοπλίζονται με συσκευές 
παρακολούθησης ικανές να διαβιβάζουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, είναι 
αναγκαίο να είναι δυνατή η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε σχέση με τα συστήματα 
παρακολούθησης σκαφών, οι οποίες ενδέχεται να εμφανιστούν στο μέλλον.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό το κράτος μέλος να έχει αυτόματη πρόσβαση στα δεδομένα σχετικά με το 
γεωγραφικό στίγμα του σκάφους.

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE647.060v01-00 20/68 PR\1198377EL.docx

EL

χώρα ή στην εν λόγω οργάνωση. σκάφους διατίθεται επίσης αυτομάτως 
στην εν λόγω χώρα ή στην εν λόγω 
οργάνωση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Όταν μια περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας ή μια συμφωνία με τρίτη χώρα 
προβλέπουν ότι πρέπει να παρέχονται στοιχεία σχετικά με το γεωγραφικό στίγμα των 
ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν στα ύδατά τους, τα στοιχεία αυτά διατίθενται 
αυτομάτως, χωρίς να αναμένεται αίτημα από την περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της 
αλιείας ή την τρίτη χώρα.

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
ισχύουν επίσης για τα σκάφη 
υποστήριξης, τα σκάφη μεταποίησης 
ιχθύων, τα σκάφη που συμμετέχουν σε 
μεταφορτώσεις και τα σκάφη μεταφοράς 
που είναι εξοπλισμένα για τη μεταφορά 
αλιευτικών προϊόντων τα οποία φέρουν 
τη σημαία κράτους μέλους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα σκάφη υποστήριξης μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε παράνομες δραστηριότητες, 
συνεπώς, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι είναι εξοπλισμένα με συσκευές 
παρακολούθησης σκαφών.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 119 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή επαληθεύει 
ότι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται 
είναι ισόρροπες και αναλογικές προς τους 
επιδιωκόμενους στόχους.»

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στις εκτελεστικές πράξεις πρέπει να είναι 
ισόρροπες και αναλογικές προς τους επιδιωκόμενους στόχους.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 9 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κάθε κράτος μέλος σημαίας ορίζει, 
μεταξύ των αρμοδίων εθνικών ή 
περιφερειακών αρχών, μια κύρια αρμόδια 
αρχή που είναι υπεύθυνη για το Κέντρο 
Παρακολούθησης Αλιείας και λαμβάνει τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι 
το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας που 
εδρεύει σε αυτό έχει επανδρωθεί με το 
κατάλληλο προσωπικό και είναι 
εξοπλισμένο με υλισμικό και λογισμικό 
υπολογιστών που διευκολύνουν την 
αυτόματη επεξεργασία και την 
ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων. Τα 
κράτη μέλη προβλέπουν την εφαρμογή 
διαδικασιών αντιγράφων ασφαλείας και 
ανάκτησης των δεδομένων σε περίπτωση 
βλάβης του συστήματος. Τα κράτη μέλη 
είναι δυνατόν να διευθύνουν κοινό Κέντρο 
Παρακολούθησης Αλιείας.



PE647.060v01-00 22/68 PR\1198377EL.docx

EL

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα για τον έλεγχο ανήκει τόσο στις εθνικές αρχές όσο και στις περιφέρειες σε 
αρκετά κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί η διευκρίνιση αυτή για 
λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας. Η τροπολογία αυτή αποτελεί μέρος του συμβιβασμού που 
επιτεύχθηκε μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική 
περίοδο.

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί η διευκρίνιση αυτή για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας. Η 
τροπολογία αυτή αποτελεί μέρος του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε μεταξύ όλων των πολιτικών 
ομάδων κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Τροπολογία 28

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

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

δ) την ημερομηνία λήψης των 
αλιευμάτων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η υπερβολική γραφειοκρατία όσον αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες επί του σκάφους, όπως 
είναι η υπόδειξη του χρόνου λήψης των αλιευμάτων, το βάρος της οποίας θα φέρουν οι 
κυβερνήτες και οι πλοίαρχοι των σκαφών, μπορεί να επηρεάσει την προσοχή τους ως προς την 
ασφάλεια επί του σκάφους, τις αλιευτικές δραστηριότητες κ.λπ. Ο διοικητικός φόρτος επί του 
σκάφους πρέπει να είναι ο ελάχιστος αναγκαίος.

Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία για τις διαστάσεις των αλιευτικών εργαλείων θα πρέπει να είναι κατά προσέγγιση, 
ώστε να μην προκύπτουν παραπτώματα και παραβάσεις για ήσσονος σημασίας παραλλαγές.

Τροπολογία 30

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

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

η) τις κατ’εκτίμηση απορρίψεις για 
όλα τα είδη που δεν υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση παρουσιάζει την καταγραφή των απορρίψεων ειδών για τα οποία δεν υπάρχει 
υποχρέωση μεταφοράς στον λιμένα. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των εν λόγω αλιευμάτων (για 
παράδειγμα, μικρά πελαγικά είδη που επιστρέφονται ζωντανά στη θάλασσα ή δίθυρα μαλάκια 
κ.λπ.) παρουσιάζει σοβαρές τεχνικές δυσκολίες. Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες των στοιχείων 
αυτών και η ενδεχόμενη καταγραφή τους πρέπει να αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια των 
κυβερνητών και των πλοιάρχων.

Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το είδος των απωλεσθέντων 
εργαλείων·

α) το είδος και την κατά προσέγγιση 
διάσταση των απολεσθέντων εργαλείων·

Or. es

Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ημερομηνία και την ώρα 
απώλειας των εργαλείων·

β) την ημερομηνία απώλειας των 
εργαλείων·
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Or. es

Αιτιολόγηση

Για ορισμένα εργαλεία, όπως για παράδειγμα το παραγάδι, η χρονική στιγμή της απώλειας 
μπορεί να είναι ανακριβές και αμφίβολης χρησιμότητας στοιχείο.

Τροπολογία 33

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Όλοι οι εμπειρογνώμονες των οποίων ζητήθηκε η γνώμη συμφωνούν ότι είναι αδύνατο να 
οριστεί η ανοχή με γενικευμένο τρόπο στο 10 % για ορισμένους τύπους αλιείας και, ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν παρεκκλίσεις. Αυτό ισχύει για τα μεικτά αλιεύματα της 
Μεσογείου, τα μικρά πελαγικά είδη που αλιεύονται με γρι γρι και τα θυννοειδή.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
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Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Η καταχώριση όλων των αλιευθέντων ειδών που υπερβαίνουν το όριο των 50 kg ζώντος 
βάρους με περιθώριο ανοχής μόνο 10 % ανά είδος είναι, στην πράξη, αδύνατη για τους 
πλοιάρχους των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν πελαγικά ή βιομηχανικά είδη και διατηρούν 
επί του σκάφους τα αλιεύματα νωπά και άνευ διαλογής. 

(Η τελευταία φράση του δεύτερου εδαφίου στο κείμενο της Επιτροπής μετατρέπεται σε σημείο α) 
στην τροπολογία του Κοινοβουλίου, βλ. ΤΡΟΠ. 35)

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τα όρια ανοχής που ορίζονται 
στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύουν για 
τα αλιεύματα που πληρούν μία από τις 
δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
μικρότερο του 1 % σε βάρος όλων των 
εκφορτωθέντων ειδών· ή
ii. το συνολικό βάρος τους είναι 
μικρότερο από 100 kg.
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Or. es

Αιτιολόγηση

(Το σημείο α) του κειμένου της Επιτροπής μετατρέπεται σε σημείο α) στοιχείο i στην 
τροπολογία 35 του Κοινοβουλίου)

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β)  όσον αφορά τα κράτη μέλη που 
έχουν εγκρίνει σχέδιο δειγματοληψίας 
βάσει ανάλυσης κινδύνου, το οποίο έχει 
εγκριθεί από την Επιτροπή για τη ζύγιση 
των άνευ διαλογής εκφορτώσεων, 
ισχύουν τα ακόλουθα όρια ανοχής:
i. για τα μικρά πελαγικά είδη και την 
αλιεία για βιομηχανικούς σκοπούς, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής όσον 
αφορά τις εκτιμήσεις, οι οποίες 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας, 
των ποσοτήτων σε χιλιόγραμμα των 
ιχθύων που διατηρούνται επί του 
σκάφους είναι 10 % της συνολικής 
ποσότητας όλων των ειδών που 
καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας 
κάθε είδους·
ii. για άλλα παρεμπίπτοντα είδη, το 
επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής όσον 
αφορά τις εκτιμήσεις, οι οποίες 
καταγράφονται ή μη στο ημερολόγιο 
αλιείας, των χιλιόγραμμων ιχθύων που 
μεταφέρονται επί του σκάφους είναι 200 
kg ή το 1 % της συνολικής ποσότητας 
όλων των ειδών που καταγράφονται στο 
ημερολόγιο αλιείας κάθε είδους· y
iii. για τη συνολική ποσότητα όλων 
των ειδών, το επιτρεπόμενο περιθώριο 
ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις, οι 
οποίες καταγράφονται στο ημερολόγιο 
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αλιείας, της συνολικής ποσότητας σε 
χιλιόγραμμα των ιχθύων που 
διατηρούνται επί του σκάφους είναι 10 % 
της συνολικής ποσότητας όλων των 
ειδών που καταγράφονται στο ημερολόγιο 
αλιείας.
Σε κάθε περίπτωση, το επιτρεπόμενο 
περιθώριο ανοχής δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 20 % ανά είδος.

Or. es

Αιτιολόγηση

(Το σημείο β) του κειμένου της Επιτροπής μετατρέπεται σε σημείο α) στοιχείο ii στην 
τροπολογία 35 του Κοινοβουλίου)

Τροπολογία 37

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών μήκους 12 μέτρων 
συνολικά υποβάλλουν με ηλεκτρονικά 
μέσα, μέσω ενός ενιαίου και 
απλουστευμένου εντύπου, τα δεδομένα 
που αναφέρονται στο άρθρο 14 στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας 
τους μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας 
αλιευτικής δραστηριότητας και πριν από 
την εκφόρτωση των αλιευμάτων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να επιτρέπεται η διαβίβαση δεδομένων για τα αλιεύματα του 
στόλου μικρής κλίμακας στο πλαίσιο της ασφάλειας και της προστασίας που προσφέρονται από 
τις λιμενικές εγκαταστάσεις.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 15 α – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τη συχνότητα διαβίβασης 
δεδομένων ημερολογίου·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η συχνότητα διαβίβασης δεδομένων του ημερολογίου·αλιείας ορίζεται στον παρόντα 
κανονισμό.

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Ορισμένα σκάφη μη βιομηχανικού τύπου περνούν μόνο σύντομα χρονικά διαστήματα στη 
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θάλασσα σε κάθε αλιευτική εξόρμηση. Η απαίτηση από τα εν λόγω σκάφη να προβαίνουν σε 
κοινοποιήσεις τέσσερις ώρες πριν από τον κατάπλου στον λιμένα δεν είναι δυνατή στις 
περισσότερες περιπτώσεις και, ως εκ τούτου, η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να επιτρέπεται 
να γίνει αμέσως πριν από την εκφόρτωση και τη ζύγιση των ιχθύων.

Τροπολογία 40

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 41

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την απαλλαγή ορισμένων 
κατηγοριών αλιευτικών σκαφών από την 
υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 
1, λαμβανομένων υπόψη των ποσοτήτων 
και του είδους των αλιευτικών προϊόντων 
προς εκφόρτωση·

α) την απαλλαγή ορισμένων 
κατηγοριών αλιευτικών σκαφών από την 
υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 
1, λαμβανομένων υπόψη των ποσοτήτων 
και του είδους των αλιευτικών προϊόντων 
προς εκφόρτωση·και του κινδύνου μη 
συμμόρφωσης με τους κανόνες της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η εκ των προτέρων κοινοποίηση είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις αρχές ελέγχου της 
αλιείας όσον αφορά τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό της εκφόρτωσης. Εξαιρέσεις από 
αυτόν τον κανόνα θα πρέπει να είναι μόνο τα σκάφη που διατρέχουν χαμηλό κίνδυνο μη 
συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 17 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17α) Στο άρθρο 19, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
Θεωρείται ανωτέρα βία κάθε κατάσταση 
που σχετίζεται με σοβαρή δυσλειτουργία 
του κινητήρα, υγειονομική εκκένωση ή 
ανάγκη προστασίας από τις ακραίες 
καιρικές συνθήκες. Μετά τον κατάπλου 
στον λιμένα, ο πλοίαρχος πρέπει να 
συμπληρώνει τυχόν πληροφορίες οι 
οποίες έλειπαν από την προηγούμενη 
κοινοποίηση που είχε σταλεί.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια της ανωτέρας βίας.

Τροπολογία 43

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη 
επιτρέπεται να εκφορτώνουν σε λιμένες 

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η κοινοποίηση πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα και ότι σε τέτοιες καταστάσεις εντός των υδάτων της Ένωσης ο χρόνος αυτός είναι 
πολύ μικρότερος, θα πρέπει να μειωθεί το χρονικό διάστημα που προτείνει η Επιτροπή. Οι 24 
ώρες πριν από τον προγραμματισμένο κατάπλου στον λιμένα είναι εύλογο χρονικό διάστημα για 
την κοινοποίηση.

Τροπολογία 44

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το κράτος μέλος σημαίας μπορεί 
να ορίζει βραχύτερη περίοδο, όχι 
μικρότερη των δύο ωρών, για την 
προαναγγελία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 για τα αλιευτικά σκάφη που 
φέρουν τη σημαία του και διεξάγουν 
αλιευτικές δραστηριότητες σε ύδατα 
τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη το 
είδος των αλιευτικών προϊόντων και την 
απόσταση μεταξύ των περιοχών αλιείας 
και του λιμένα, καθώς και τον κίνδυνο μη 
συμμόρφωσης με τους κανόνες της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ή με τους 
κανόνες που ισχύουν στα ύδατα της 
τρίτης χώρας στα οποία αλιεύουν τα 
σκάφη. Για τον ορισμό του κινδύνου, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις 



PR\1198377EL.docx 33/68 PE647.060v01-00

EL

σοβαρές παραβάσεις που διαπράττονται 
από τα εν λόγω σκάφη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση σκαφών μικρού μεγέθους, όπως τα γρι γρι που εκτελούν τις εκφορτώσεις τους 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της αλιευτικής συμφωνίας με το Μαρόκο, η κοινοποίηση με 
ηλεκτρονικά μέσα 4 ώρες εκ των προτέρων μπορεί να είναι υπερβολική, συνεπώς, πρέπει να 
περιοριστεί στις 2 ώρες. Επιπλέον, μεταξύ των κριτηρίων για τον καθορισμό μικρότερων 
χρονικών διαστημάτων για την εκ των προτέρων κοινοποίηση θα πρέπει να εξετάζονται ο 
κίνδυνος μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και οι σοβαρές 
παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί από τα εν λόγω σκάφη.

Τροπολογία 45

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Η 24ωρη προθεσμία εκ των προτέρων κοινοποίησης είναι μια λογική λύση και εξομαλύνει τον 
διοικητικό φόρτο.

Τροπολογία 46

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

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

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α για 
την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών 
αλιευτικών σκαφών από την υποχρέωση 
που ορίζεται στην παράγραφο 1, 
λαμβανομένων υπόψη των ποσοτήτων 
ή/και του είδους των αλιευτικών 
προϊόντων, καθώς και του κινδύνου μη 
συμμόρφωσης με τους κανόνες της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και με άλλη 
συναφή νομοθεσία. Για τον ορισμό του 
κινδύνου, λαμβάνονται υπόψη οι σοβαρές 
παραβάσεις που διαπράττονται από τα εν 
λόγω σκάφη.»

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι εργασίες μεταφόρτωσης παρουσιάζουν τον κίνδυνο να επιτραπεί η παράνομη είσοδος ειδών 
στην τροφική αλυσίδα και, ως εκ τούτου, κατά τη θέσπιση παρεκκλίσεων, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής.

Τροπολογία 47

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 10 
μέτρων και άνω αποστέλλουν με 
ηλεκτρονικά μέσα, χρησιμοποιώντας ένα 
ενιαίο έντυπο, εναρμονισμένο σε επίπεδο 
Ένωσης και κοινό για όλα τα κράτη μέλη, 
τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 21 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
σημαίας τους εντός 24 ωρών από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 
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μεταφόρτωσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνιση των ελέγχων στις ενωσιακές αλιευτικές 
δραστηριότητες, είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα ενιαίο έντυπο που να είναι κοινό για όλα τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 48

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού 
σκάφους ή ο εκπρόσωπός του 
συμπληρώνουν μια ενιαία ηλεκτρονική 
δήλωση εκφόρτωσης κοινή για όλα τα 
κράτη μέλη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνιση των ελέγχων στις ενωσιακές αλιευτικές 
δραστηριότητες, είναι αναγκαίο να υπάρχει μια ενιαία δήλωση που να είναι κοινή για όλα τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 49

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ο αριθμός καταχώρισης του 
ζυγιστή·

ζ) τα στοιχεία ταυτοποίησης του 
ζυγιστή·
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Or. es

Αιτιολόγηση

Εάν η ζύγιση πραγματοποιείται στην οικεία ιχθυόσκαλα, εκτιμάται επαρκής η ταυτοποίηση της 
εν λόγω ιχθυόσκαλας.

Τροπολογία 50

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης. Για τον σκοπό αυτό, ένα 
ελάχιστο ποσοστό αλιευτικών σκαφών, τα 
οποία έχουν προσδιοριστεί ως υψηλού 
κινδύνου μη συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση εκφόρτωσης στο πλαίσιο 
ειδικών προγραμμάτων ελέγχου και 
επιθεωρήσεων τα οποία θεσπίστηκαν 
δυνάμει του άρθρου 95, που αλιεύουν είδη 
τα οποία υπόκεινται στην υποχρέωση 
εκφόρτωσης και φέρουν τη σημαία τους 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 είναι 
εξοπλισμένο με συστήματα κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης συνεχούς 
καταγραφής (CCTV) ή με άλλα 
εναλλακτικά συστήματα 
παρακολούθησης των απορρίψεων που 
περιλαμβάνουν την αποθήκευση 
δεδομένων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το τεκμήριο αθωότητας αποτελεί νομική αρχή που θα πρέπει να τηρείται σε κάθε τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η εγκατάσταση 
καμερών καθώς και άλλων συσκευών παρακολούθησης των απορρίψεων είναι υποχρεωτική 
μόνο για τα πλοία τα οποία έχει διαπιστωθεί πως διατρέχουν υψηλό κίνδυνο μη συμμόρφωσης 
με την υποχρέωση εκφόρτωσης.
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Τροπολογία 51

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Όταν εντοπίζονται ασυνέπειες στα στοιχεία, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διόρθωση των 
πληροφοριών που υποβάλλονται.

Τροπολογία 52

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα αλιεύματα που συλλαμβάνονται 
στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας και 
διατίθενται και πωλούνται στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
όσων είναι κάτω του ισχύοντος ελάχιστου 
μεγέθους αναφοράς διατήρησης, 

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

καταγράφονται από τα κράτη μέλη και τα 
στοιχεία για αυτά τα αλιεύματα 
υποβάλλονται στην Επιτροπή. 
Προσμετρώνται στην ποσόστωση που 
ισχύει για το εν λόγω κράτος μέλος 
σημαίας. Η παρούσα παράγραφος δεν 
ισχύει για τα αλιεύματα που λαμβάνονται 
κατά τη διάρκεια επιστημονικών ερευνών 
εν πλω, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*).

Or. es

Αιτιολόγηση

Εάν τα αλιεύματα από την επιστημονική έρευνα διατίθενται στην αγορά και πωλούνται, πρέπει 
να υπολογίζονται ως τμήμα της ποσόστωσης του κράτους μέλους σημαίας σε κάθε περίπτωση, 
δεδομένου ότι πρόκειται για εμπορική και όχι για ερευνητική δραστηριότητα.

Τροπολογία 53

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα αλιεύματα που αλιεύονται στο 
πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας 
μπορούν να δωρίζονται σε κοινωνικά 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων που προορίζονται για τη 
διατροφή των αστέγων.

Or. es

Τροπολογία 54

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Εάν τα αλιεύματα από την επιστημονική έρευνα διατίθενται στην αγορά και πωλούνται, πρέπει 
να υπολογίζονται ως τμήμα της ποσόστωσης του κράτους μέλους σημαίας σε κάθε περίπτωση, 
δεδομένου ότι πρόκειται για εμπορική και όχι για ερευνητική δραστηριότητα.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 28
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 34 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
αμέσως την Επιτροπή εφόσον 
διαπιστώνουν ότι:

α) έχει εξαντληθεί το 80 % των 
αλιευμάτων ενός αποθέματος ή μιας 
ομάδας αποθεμάτων που υπόκειται σε 
ποσόστωση·τα οποία αντιστοιχούν στα 
αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία 
του· ή
β) έχει επιτευχθεί το 80 % της 
μέγιστης αλιευτικής προσπάθειας που 
σχετίζεται με αλιευτικά εργαλεία ή 
συγκεκριμένα αλιεύματα και με μια 
γεωγραφική περιοχή η οποία αντιστοιχεί 
και εφαρμόζεται σε όλα ή σε μέρος των 
αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη 
σημαία του.
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
μπορεί να ζητεί λεπτομερέστερες και 
συχνότερες πληροφορίες από αυτές που 
καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 33.

Or. es

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις ποσοστώσεις, η αλιευτική προσπάθεια συνίσταται σε υποχρεωτικά όρια για 
ορισμένα αλιεύματα και αλιευτικά εργαλεία τα οποία πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή όταν μια 
ποσόστωση ή μια αλιευτική προσπάθεια πλησιάζει στην εξάντληση.

(Το άρθρο 34 στο κείμενο της Επιτροπής μετατρέπεται σε τμήμα της παραγράφου 1 α (νέα), βλ. 
ΤΡΟΠ. 56)
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 28
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από 
ένα κράτος μέλος να υποβάλει πιο 
λεπτομερή στοιχεία από αυτά που 
προβλέπονται στο άρθρο 33 και σε 
μεγαλύτερη συχνότητα σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι το 80 % μιας ποσόστωσης 
για ένα απόθεμα ή μια ομάδα αποθεμάτων 
θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί ή ότι έχει 
επιτευχθεί το 80 % της μέγιστης 
αλιευτικής προσπάθειας που έχει 
καθοριστεί για ένα αλιευτικό εργαλείο ή 
ένα συγκεκριμένο αλίευμα ή για την 
αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή. Στην 
περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος 
παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες 
που έχουν ζητηθεί.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να συνδεθεί η αύξηση της ισχύος του κινητήρα με την έννοια της παράβασης, 
ώστε να διακρίνεται από οποιαδήποτε αύξηση ισχύος με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας και 
των συνθηκών εργασίας επί του σκάφους.

(Το άρθρο 34 στο κείμενο της Επιτροπής μεατρέπεται σε τμήμα της παραγράφου 1 α (νέα), βλ. 
ΤΡΟΠ. 55)

Τροπολογία 57

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι τα σκάφη που έχουν 
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διαπράξει παράβαση σχετική με την 
παραποίηση του κινητήρα με σκοπό να 
αυξηθεί η ισχύς του σκάφους πέραν της 
μέγιστης συνεχούς ισχύος του κινητήρα 
που αναφέρεται στο πιστοποιητικό 
κινητήρα είναι εξοπλισμένα με μόνιμα 
τοποθετημένες συσκευές που μετρούν και 
καταγράφουν την ισχύ του κινητήρα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να συνδεθεί η αύξηση της ισχύος του κινητήρα με την έννοια της παράβασης, 
ώστε να διακρίνεται από οποιαδήποτε αύξηση ισχύος με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας και 
των συνθηκών εργασίας επί του σκάφους.

Τροπολογία 58

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επαληθεύουν την ακρίβεια 
και τη συνέπεια των στοιχείων για την 
ισχύ του κινητήρα και τη χωρητικότητα, 
χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του οικείου σκάφους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει την υφιστάμενη υποχρέωση των κρατών μελών να 
επαληθεύουν την ακρίβεια και τη συνέπεια των στοιχείων για την ισχύ του κινητήρα. Επιπλέον, 
συμπεριλαμβάνεται η χωρητικότητα, όπως συνιστά το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεση του 
2017 για τον έλεγχο της αλιείας.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
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Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) δημιουργούν ένα σύστημα 
καταχώρισης ή χορήγησης αδειών για την 
παρακολούθηση του αριθμού των φυσικών 
και νομικών προσώπων που ασκούν 
ερασιτεχνικές αλιευτικές δραστηριότητες, 
για τη διαβίβαση στους αιτούντες για τις 
εν λόγω άδειες των πληροφοριών που 
σχετίζονται με τα ενωσιακά μέτρα 
διατήρησης τα οποία εφαρμόζονται στην 
εν λόγω περιοχή, συμπεριλαμβανομένων 
των περιορισμών όσον αφορά τα 
αλιεύματα· και

Or. es

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η έλλειψη γνώσης της νομοθεσίας δεν απαλλάσσει από το αδίκημα της μη 
συμμόρφωσης με αυτήν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να βοηθούν τους ερασιτέχνες αλιείς να 
γνωρίζουν ότι υπάρχουν μέτρα διατήρησης τα οποία πρέπει να τηρούν και περιορισμοί όσον 
αφορά τα αλιεύματα με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συλλέγουν στοιχεία για τα 
αλιεύματα που προέρχονται από τις εν 
λόγω δραστηριότητες αλιείας μέσω των 
αναφορών αλιευμάτων ή άλλων 
μηχανισμών συλλογής στοιχείων που 
βασίζονται σε μεθοδολογία η οποία 
κοινοποιείται στην Επιτροπή.

β) συλλέγουν στοιχεία για τα 
αλιεύματα που προέρχονται από τις εν 
λόγω δραστηριότητες αλιείας μέσω μιας 
ενιαίας, ηλεκτρονικής, απλής, δωρεάν και 
ομοιόμορφης αναφοράς για όλα τα κράτη 
μέλη, την οποία διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική εναρμόνιση και αποτελεσματική συλλογή στοιχείων, η 
αναφορά αλιευμάτων για την ερασιτεχνική αλιεία θα πρέπει να είναι ενιαία και ομοιόμορφη για 
όλα τα κράτη μέλη, απλή και δωρεάν.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή δύναται, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η ερασιτεχνική αλιεία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και 
δραστηριότητα που επηρεάζει τους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους, οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι καταλληλότερες για την εφαρμογή κανόνων σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 44
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η ερασιτεχνική αλιεία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και 
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δραστηριότητα που επηρεάζει τους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους, οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις είναι καταλληλότερες για την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την ερασιτεχνική 
αλιεία.

Τροπολογία 63

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο τομέας των ναυλωμένων σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας έχει υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, 
καθώς και ευθύ και άμεσο αντίκτυπο στη διαχείριση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.

Τροπολογία 64

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο 
για τον έλεγχο της εφαρμογής των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
στην επικράτειά του, σε όλα τα στάδια της 
εμπορίας προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, από τη διάθεσή τους 
στην αγορά έως τη λιανική πώληση, 

1. Κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο 
για τον έλεγχο της εφαρμογής των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
στην επικράτειά του, σε όλα τα στάδια της 
εμπορίας προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, από την πρώτη τους 
πώληση έως τη λιανική πώληση, 
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περιλαμβανομένης της μεταφοράς. Τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν ιδίως μέτρα ώστε 
να εξασφαλίζουν ότι η χρήση αλιευτικών 
προϊόντων κάτω του ισχύοντος ελάχιστου 
μεγέθους αναφοράς διατήρησης που 
υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης 
του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1380/2013 περιορίζεται σε σκοπούς εκτός 
της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης.

περιλαμβανομένων της εστίασης και της 
μεταφοράς. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
ιδίως μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι η 
χρήση αλιευτικών προϊόντων κάτω του 
ισχύοντος ελάχιστου μεγέθους αναφοράς 
διατήρησης που υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 
περιορίζεται σε σκοπούς εκτός της άμεσης 
ανθρώπινης κατανάλωσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο όρος «πρώτη πώληση» καθιστά ακριβέστερο και σαφέστερο το στάδιο κατά το οποίο ένα 
προϊόν διατίθεται στην αγορά και ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τις διατάξεις του άρθρου 59. 
Η εστίαση θα πρέπει να περιλαμβάνεται ώστε να καλύπτει όλα τα στάδια της αλυσίδας «από το 
αγρόκτημα στο πιάτο» και στην προκειμένη περίπτωση «από τη θάλασσα στο πιάτο».

Τροπολογία 65

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας από την αλίευση ή τη 
συγκομιδή τους κατανέμονται σε παρτίδες 
πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά.

1. Τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας κατανέμονται σε 
παρτίδες πριν από τη διάθεσή τους στην 
αγορά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο όρος «διάθεση στην αγορά» είναι πολύ ευρύς και καλύπτει όλες τις διαδικασίες που 
πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Δεδομένου ότι οι παρτίδες πρέπει να 
συμμορφώνονται με την πρώτη από τις εν λόγω διαδικασίες, ενδείκνυται περισσότερο να 
διατυπωθεί με την έκφραση «κυκλοφορία στην αγορά» η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 59, πραγματοποιείται με την πρώτη πώληση των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, 
είναι σκόπιμη η χρήση του όρου «κυκλοφορία στην αγορά» για την κάλυψη των περιπτώσεων 
στις οποίες τα αλιευτικά προϊόντα διατίθενται σε παρτίδες πριν από την πρώτη τους πώληση.
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Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 56 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια παρτίδα περιλαμβάνει 
προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας 
μόνο ενός είδους, τα οποία έχουν την ίδια 
παρουσίαση και προέρχονται από την ίδια 
αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή και το 
ίδιο αλιευτικό σκάφος ή ομάδα αλιευτικών 
σκαφών ή την ίδια μονάδα παραγωγής 
υδατοκαλλιέργειας.

2. Οι παρτίδες προϊόντων αλιείας ή 
υδατοκαλλιέργειας αποτελούνται από ένα 
μόνο είδος με την ίδια παρουσίαση, από 
την ίδια γεωγραφική περιοχή, το ίδιο 
αλιευτικό σκάφος ή ομάδα αλιευτικών 
σκαφών, ή την ίδια μονάδα παραγωγής 
υδατοκαλλιέργειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2406/96 του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 1996, οι 
παρτίδες προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να τηρούν τις κατηγορίες 
μεγέθους και φρεσκάδας για τα είδη που υπόκεινται στα πρότυπα αυτά, για τους σκοπούς της 
πρώτης πώλησης.

Τροπολογία 67

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

του αλιευτικού σκάφους είναι μέλος, από 
την ιχθυόσκαλα ή από τον εγκεκριμένο 
αγοραστή, πριν από τη διάθεση στην 
αγορά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η μνεία της ιχθυόσκαλας ως νομιμοποιούμενου φορέα, μαζί με την οργάνωση 
παραγωγών και τον εγκεκριμένο αγοραστή, ώστε να διαμορφώνονται οι παρτίδες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Τροπολογία 68

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Κρίνεται αναγκαίο να γίνει η διευκρίνιση αυτή ώστε να μην προκύψουν αμφιβολίες ως προς το 
κατά πόσον η παρτίδα που αποτελείται από διάφορα είδη τα οποία προέρχονται από την ίδια 
αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή και έχουν την ίδια παρουσίαση, με συνολικά λιγότερα από 30 
χιλιόγραμμα βάρους ανά σκάφος ημερησίως, μπορεί να βρεθεί σε άλλο επίπεδο της αλυσίδας 
εμπορίας πριν από την πρώτη πώληση.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 46
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 57 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι μπορούν να 
διενεργούνται σε όλα τα στάδια της 
αλυσίδας εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς. 
Στην περίπτωση των προϊόντων για τα 
οποία οι κοινές προδιαγραφές εμπορίας 
ισχύουν μόνο για τη διάθεση στην αγορά, 
οι έλεγχοι που διενεργούνται σε περαιτέρω 
στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού μπορούν 
να έχουν χαρακτήρα καταγραφής.

2. Οι έλεγχοι μπορούν να 
διενεργούνται σε όλα τα στάδια της 
αλυσίδας εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένων της μεταφοράς και 
της εστίασης. Στην περίπτωση των 
προϊόντων για τα οποία οι κοινές 
προδιαγραφές εμπορίας ισχύουν μόνο για 
τη διάθεση στην αγορά, οι έλεγχοι που 
διενεργούνται σε περαιτέρω στάδια της 
αλυσίδας εφοδιασμού μπορούν να έχουν 
χαρακτήρα καταγραφής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εστίαση πρέπει να περιλαμβάνεται ώστε να καλύπτει όλα τα στάδια της αλυσίδας «από το 
αγρόκτημα στο πιάτο» και στην προκειμένη περίπτωση «από τη θάλασσα στο πιάτο».

Τροπολογία 70

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι νέες απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας θα πρέπει να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
εντοπίζουν την προέλευση των προϊόντων στο σκάφος που αλίευσε τα αλιεύματα και, όσο το 
δυνατόν ακριβέστερα, την περιοχή στην οποία αλιεύθηκαν τα εν λόγω αλιεύματα.

Τροπολογία 71

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 56
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 68 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ούτε κατανοητό ούτε λειτουργικό να αποδίδονται στον μεταφορέα οι ευθύνες σχετικά 
με τη διαβίβαση του παραστατικού μεταφοράς στην αρμόδια αρχή. Η υποχρέωση αυτή θα 
πρέπει να βαρύνει τον εξουσιοδοτημένο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη ζύγιση των 
αλιευτικών προϊόντων, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι για τη συμπλήρωση του εν λόγω 
παραστατικού πρέπει να χρησιμοποιούνται τα αρχεία ζύγισης.

Τροπολογία 73

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα όσα διατυπώθηκαν στην προηγούμενη τροπολογία, είναι αναγκαίο να αποδοθεί 
στον εξουσιοδοτημένο φορέα για τη ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων η ευθύνη για την 
ακρίβεια του παραστατικού μεταφοράς, με την επιφύλαξη της ευθύνης του μεταφορέα κατά την 
άσκηση της δραστηριότητάς του.
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Τροπολογία 74

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστούν οι έλεγχοι σε ολόκληρη την ΕΕ, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να χρησιμοποιούν ένα κοινό έντυπο για τις εκθέσεις επιθεώρησης το οποίο θα περιέχει τις ίδιες 
βασικές πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
είναι ελεύθερα να περιλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες. Η τροπολογία αυτή αποτελεί μέρος 
του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων κατά την προηγούμενη 
κοινοβουλευτική περίοδο.

Τροπολογία 75

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση με βάση την αρχή της χρηστής διοίκησης που ορίζεται στο άρθρο 41 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τροπολογία αυτή αποτελεί μέρος 
του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων κατά την προηγούμενη 
κοινοβουλευτική περίοδο.

Τροπολογία 76

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση με βάση την αρχή της χρηστής διοίκησης που ορίζεται στο άρθρο 41 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τροπολογία αυτή αποτελεί μέρος 
του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων κατά την προηγούμενη 
κοινοβουλευτική περίοδο.

Τροπολογία 77

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να 
υπάρξει αποτελεσματική εναρμόνιση και καλός συντονισμός των ελέγχων. Μεταξύ άλλων, η 
Υπηρεσία πρέπει να οργανώνει συγκεντρωτικά τις βάσεις δεδομένων των κρατών μελών.

Τροπολογία 78

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 79

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 90 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή δημοσιεύει, πριν από 
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την εφαρμογή των διατάξεων περί 
κυρώσεων, κατευθυντήριες γραμμές για 
να διασφαλίζεται ο ομοιογενής 
καθορισμός της σοβαρότητας των 
παραβάσεων εντός της Ένωσης, καθώς 
και η ενιαία ερμηνεία των διαφόρων 
κυρώσεων που επιβάλλονται. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές δημοσιεύονται 
στον ιστότοπο της Επιτροπής και 
διατίθενται στο ευρύ κοινό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή αδικιών και διαφορετικής μεταχείρισης εντός της Ένωσης, είναι αναγκαίο να 
συνδράμει η Επιτροπή τα κράτη μέλη κατά τον καθορισμό της σοβαρότητας των παραβάσεων 
και να διασφαλίσει την ενιαία ερμηνεία των διαφόρων κυρώσεων που επιβάλλονται.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε κάθε περίπτωση, η διάπραξη 
παράβασης δεν μπορεί να οδηγεί σε 
διαφορετικές διαδικασίες ή διαφορετικές 
κυρώσεις στα διάφορα κράτη μέλη για τα 
ίδια περιστατικά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία κρίνεται κατάλληλη για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα είναι δυνατή η 
επιβολή διπλών κυρώσεων.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
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Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 β – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7) την προσωρινή ή μόνιμη 
απαγόρευση πρόσβασης σε δημόσιες 
ενισχύσεις ή επιδοτήσεις.

7) την προσωρινή ή μόνιμη 
απαγόρευση πρόσβασης σε δημόσιες 
ενισχύσεις ή επιδοτήσεις που προέρχονται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας,

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί αυτή η διαφοροποίηση, ώστε να αποφευχθεί η απόλυτη 
απαγόρευση της λήψης κρατικών ενισχύσεων ή επιδοτήσεων που δεν έχουν σχέση με τον τομέα 
της ναυτιλίας και της αλιείας.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 91 β – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10) την προσωρινή αναστολή της 
οικονομικής δραστηριότητας ή την 
οριστική παύση της·

10) την προσωρινή αναστολή της 
οικονομικο-αλιευτικής δραστηριότητας ή 
την οριστική παύση της,

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να περιοριστεί η παύση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιπτώσεις στις 
οποίες η δραστηριότητα ανήκει στον αλιευτικό κλάδο, ώστε να εμποδιστεί η παράλυση 
οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας της επιχείρησης.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 69
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009
Άρθρο 92 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Παρότι συνεχίζουν να αφορούν τον 
κάτοχο άδειας που πώλησε το αλιευτικό 
σκάφος, τα μόρια καταλογίζονται επίσης 
στον τυχόν νέο κάτοχο της άδειας αλιείας 
για το συγκεκριμένο σκάφος σε 
περίπτωση που αυτό πωληθεί, 
μεταβιβαστεί ή αλλάξει κάτοχο με άλλον 
τρόπο μετά την ημερομηνία της 
παράβασης.

3. Σε περίπτωση πώλησης, 
μεταβίβασης ή αλλαγής κυριότητας με 
άλλον τρόπο μετά την ημερομηνία της 
παράβασης, τα μόρια συνεχίζουν να 
αφορούν τον κάτοχο άδειας που διέπραξε 
την παράβαση και, στη συνέχεια, πώλησε 
το αλιευτικό σκάφος· σε καμία περίπτωση 
δεν καταλογίζονται στον νέο κάτοχο της 
άδειας αλιείας για το συγκεκριμένο 
αλιευτικό σκάφος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο καταλογισμός των μορίων μιας παράβασης στον νέο κύριο του σκάφους ισοδυναμεί με διπλή 
καταγραφή της παράβασης και αντιβαίνει στην αρχή της εξατομίκευσης των ποινών.

Τροπολογία 85

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

71α) στο άρθρο 101 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
5. Εάν, μετά την έγκριση του μέτρου, 
το κράτος μέλος δεν επιτύχει τη 
διευθέτηση της κατάστασης και την 
αντιμετώπιση των αδυναμιών του οικείου 
συστήματος ελέγχου, η Επιτροπή 
δρομολογεί έρευνα με σκοπό να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει κατά του εν 
λόγω κράτους μέλους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην αντιμετώπιση καταστάσεων όπου τα σχέδια δράσης, τα οποία 
έχουν δρομολογηθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχουν αποφέρει κανένα 
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αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της ιδιότητάς της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, έχει την υποχρέωση να παρεμβαίνει και να λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα για τη διευθέτηση της κατάστασης.

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

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 73 – στοιχείο α
Κανονισμός (EΚ) 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 
τεχνικών μέτρων για τη διατήρηση των 
αλιευτικών πόρων και την προστασία των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 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.»

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών 
πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (άρθρο 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΣΛΕΕ). Ως εκ τούτου, η διάταξη αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται όχι 
μόνο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των κρατών μελών με τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τα πολυετή σχέδια, αλλά και σε οποιαδήποτε σοβαρή απειλή για τη διατήρηση 
των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.
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Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 77 – στοιχείο α
Κανονισμός (EΚ) 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 
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. Το σύνολο 
των δεδομένων που εξάγονται από τις 
αντίστοιχες βάσεις δεδομένων των 
κρατών μελών διαβιβάζεται σε ενιαία 
βάση δεδομένων που τελεί υπό τη 
διαχείριση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Ελέγχου της Αλιείας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας θα πρέπει να ενισχυθεί, μεταξύ 
άλλων, λόγω της προστιθέμενης αξίας που μπορεί να προσδώσει στον συντονισμό των 
ελεγκτικών δραστηριοτήτων των κρατών μελών.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 81
Κανονισμός (EΚ) 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 

3. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχονται στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
110 παράγραφοι 1 και 2 δεν 
αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα 
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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.

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. es

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση του ελέγχου της αλιείας, η περίοδος 5 ετών δεν είναι αναλογική και αντιβαίνει 
σαφώς στην αρχή του περιορισμού της αποθήκευσης δεδομένων, ενώ η αναγκαιότητά της δεν 
δικαιολογείται.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 9 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1005/2008
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

9α) στο άρθρο 18, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Σε περίπτωση άρνησης εισαγωγής 
αλιευτικών προϊόντων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ή 2, τα κράτη μέλη μπορούν 
να δημεύουν και να καταστρέφουν, να 
διαθέτουν ή να πωλούν τα εν λόγω 
αλιευτικά προϊόντα σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο. Το κέρδος από την πώληση μπορεί 
να χρησιμοποιείται για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς.

3. Σε περίπτωση άρνησης εισαγωγής 
αλιευτικών προϊόντων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ή 2, τα κράτη μέλη μπορούν 
να δημεύουν και να καταστρέφουν, να 
διαθέτουν ή να πωλούν τα εν λόγω 
αλιευτικά προϊόντα σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο. Το κέρδος από την πώληση 
χρησιμοποιείται για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος προβαίνει σε πώληση των μη εγκεκριμένων αλιευτικών 
προϊόντων, θα πρέπει να διοχετεύει τα εν λόγω κέρδη σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R1005-
20110309&qid=1582024898371&from=EN)

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1005/2008
Άρθρο 38 – παράγραφος 8

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

10α) στο άρθρο 38, η παράγραφος 8 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

8) η Επιτροπή προτείνει την 
καταγγελία κάθε ισχύουσας διμερούς 
αλιευτικής συμφωνίας ή συμφωνίας 
αλιευτικής σύμπραξης στην οποία 
προβλέπεται περάτωση της συμφωνίας με 
τέτοιες χώρες σε περίπτωση αδυναμίας 
τήρησης των υποχρεώσεων που έχει 
αναλάβει τρίτη χώρα ως προς την 
καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας,

8) η Επιτροπή προτείνει την 
καταγγελία κάθε ισχύουσας διμερούς 
αλιευτικής συμφωνίας ή συμφωνίας 
αλιευτικής σύμπραξης στην οποία 
προβλέπεται περάτωση της συμφωνίας με 
τέτοιες χώρες σε περίπτωση αδυναμίας 
τήρησης των υποχρεώσεων που έχει 
αναλάβει τρίτη χώρα ως προς την 
καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας. Σε 
περίπτωση που η Επιτροπή εντοπίζει 
δραστηριότητες που προέρχονται από την 
ΠΛΑ αλιεία, μπορεί να ορίζει μέτρα 
διασφάλισης για τα αλιευτικά προϊόντα, 
όπως η δυνατότητα αναστολής των 
προτιμησιακών δασμών, μέχρις ότου 
επιβεβαιωθεί η μη διενέργεια ΠΛΑ 
αλιείας·

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπάρχει η δυνατότητα ορισμού μέτρων διασφάλισης για τα αλιευτικά 
προϊόντα, όπως η δυνατότητα αναστολής των προτιμησιακών δασμών, έως ότου αρθεί η 
κίτρινη κάρτα για ΠΛΑ αλιεία.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R1005-
20110309&qid=1582024898371&from=EN)
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Τροπολογία 91

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 [5 
έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Or. es

Αιτιολόγηση

Απαιτείται επαρκής χρόνος για την ανάπτυξη όλων των κανόνων εφαρμογής των διατάξεων 
που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και για να δοθεί στον αλιευτικό τομέα το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει όλες αυτές τις αλλαγές, 
ορισμένες από τις οποίες απαιτούν αλλαγή νοοτροπίας στους επαγγελματίες του τομέα της 
αλιείας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό της πρότασης της Επιτροπής

Το ψήφισμα που το Κοινοβούλιο ενέκρινε το 20161 ζητούσε ρητά από την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 σχετικά με τον έλεγχο της αλιείας. 

Το ψήφισμα ζητούσε κατά προτεραιότητα να είναι οι κανόνες της αλιείας, οι έλεγχοι και οι 
κυρώσεις παρόμοιοι και ομοιόμορφοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας 
ειδικότερα ότι θα έπρεπε να εναρμονιστούν οι διαδικασίες επιθεώρησης, όπως και οι 
κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων. 

Προς τον σκοπό αυτό, το ψήφισμα απαριθμούσε κάποιες προτάσεις για ολόκληρη την 
αλυσίδα ελέγχου, και πιο συγκεκριμένα από την κατάρτιση, με την καθιέρωση μιας ενιαίας 
ευρωπαϊκής διαδικασίας εκπαίδευσης για τους επιθεωρητές αλιείας, μέχρι τη χρήση νέων 
τεχνολογιών επιτήρησης, ίδιων και διασυνδεδεμένων, και τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο και με συγκεντρωτικό τρόπο.

Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο, με το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), με τα κράτη μέλη και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όχι μόνο 
ενίσχυσαν τη θέση του Κοινοβουλίου, αλλά επιβεβαίωσαν επίσης ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη εκτιμούν ομόφωνα πως το σύστημα ελέγχου της 
αλιείας δεν είναι αποτελεσματικό ούτε και σύμφωνο με τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής2 (ΚΑλΠ).

Όντως, αφενός το τρέχον ενωσιακό σύστημα ελέγχου της αλιείας είχε σχεδιαστεί πριν από τη 
μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ και, παρά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/812, 
γνωστού ως «κανονισμού Omnibus», δεν είναι σε πλήρη συμφωνία με αυτήν.

Αφετέρου, η διατύπωσή του αφήνει μεγάλα περιθώρια ερμηνείας στο κάθε κράτος μέλος 
κατά την εφαρμογή του.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε λοιπόν θετικά στην πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, δημοσιεύοντας στις 30 Μαΐου 2018 μια πρόταση κανονισμού για την 
τροποποίηση του ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας.

Τα μέτρα που θεσπίζουν το σύστημα ελέγχου της αλιείας (FCS) της Ένωσης για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται σε τέσσερις 

1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το πώς θα καταστούν 
ομοιόμορφοι οι έλεγχοι της αλιείας στην Ευρώπη P8_TA(2016)0407.
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 

28.12.2013, σ. 22).
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διαφορετικές νομικές πράξεις (3,4,5,6). 

Η πρόταση τροποποιεί τις ανωτέρω νομικές πράξεις, εξαιρέσει του κανονισμού περί βιώσιμης 
διαχείρισης των εξωτερικών αλιευτικών στόλων, που πρόσφατα αναθεωρήθηκε, και 
συμπεριλαμβάνει επιπλέον την ευθυγράμμιση δύο υφιστάμενων κανονισμών7,8 με το 
προτεινόμενο νέο σύστημα ελέγχου. 

Στην αιτιολογική της έκθεση, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι «Οι ειδικοί στόχοι της πρότασης 
είναι οι εξής: 1) γεφύρωση του χάσματος της ΚΑΠ με άλλες πολιτικές της ΕΕ· 2) 
απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου και μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου· 3) 
βελτίωση της διαθεσιμότητας, της αξιοπιστίας και της πληρότητας των αλιευτικών 
δεδομένων και πληροφοριών, και ιδίως των δεδομένων για τα αλιεύματα, και εξασφάλιση 
δυνατότητας ανταλλαγής και κοινής χρήσης πληροφοριών· 4) εξάλειψη των φραγμών που 
παρεμποδίζουν την καλλιέργεια νοοτροπίας συμμόρφωσης και την ισότιμη μεταχείριση των 
επιχειρήσεων εντός και μεταξύ των κρατών μελών. »

Η πρόταση περιέχει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα:

 μια διευκρίνιση της διαδικασίας επιθεώρησης, των καθηκόντων των επιθεωρητών και 
των καθηκόντων των πλοιάρχων και των επιχειρηματιών κατά τις επιθεωρήσεις, καθώς 
και την υποχρεωτική χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήματος για τις εκθέσεις επιθεώρησης 
το οποίο θα επιτρέπει την καλύτερη χρήση και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών·

 έναν νέο κατάλογο των παραβάσεων των κανόνων της ΚΑλΠ που θα πρέπει να 
χαρακτηρίζονται ως σοβαρής φύσεως, έναν νέο λεπτομερή και εξαντλητικό κατάλογο 
κριτηρίων που επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό άλλων παραβάσεων των κανόνων της 
ΚΑλΠ ως σοβαρών, καθώς και τη θέσπιση υποχρεωτικών διοικητικών κυρώσεων και 
ελάχιστων προστίμων για τις σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ, για μια 
βελτιωμένη εναρμόνιση·

 ένα πιο αξιόπιστο και πιο ολοκληρωμένο σύστημα αλιευτικών δεδομένων που 
ολοκληρώνει την πλήρη ψηφιοποίηση των αναφορών μεταφόρτωσης και εκφόρτωσης, με 
ισχύ για όλα τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων), ένα σύστημα ανιχνευσιμότητας για όλα τα σκάφη, νέες 
διαδικασίες ζύγισης για τα αλιευτικά προϊόντα και αυστηρότερους κανόνες για την 
καταγραφή των αλιευμάτων της ερασιτεχνικής αλιείας·

 μια καλύτερη ανιχνευσιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με 

3 1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, για τον έλεγχο της αλιείας (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, 
σ. 1).

4 2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της 
Αλιείας (ΕΕ L 128 της 22.12.2009, σ. 1).
5 3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, 
αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας («κανονισμός ΠΛΑ») (ΕΕ L 286 της 
29.10.2008, σ. 1).
6 4) Κανονισμός (EE) αριθ. 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη 
βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 1).
7 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα.
8 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, 
ρέγγας και παπαλίνας στη Βαλτική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω 
αποθεμάτων.
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προέλευση από την ΕΕ ή εισαγόμενων: αποσαφηνίζονται οι απαιτήσεις σχετικά με τις 
υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών για την ανιχνευσιμότητα, ώστε να είναι δυνατή η 
σύνδεση μιας συγκεκριμένης παρτίδας αλιευτικών προϊόντων με συγκεκριμένη 
εκφόρτωση από δεδομένο αλιευτικό σκάφος της ΕΕ. Οι πληροφορίες καταγράφονται 
ηλεκτρονικά, ώστε οι έλεγχοι στην αλυσίδα εφοδιασμού εντός της εσωτερικής αγοράς να 
είναι πιο αποτελεσματικοί·

 τη χρήση εργαλείων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής παρακολούθησης, π.χ. δυναμική 
τοποθέτηση ή κάμερες επιτήρησης επί του σκάφους για τον έλεγχο της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης και απαίτηση για ορισμένα σκάφη εξοπλισμένα με ενεργά αλιευτικά 
εργαλεία να διαθέτουν συσκευή που να παρακολουθεί και να καταγράφει την ισχύ του 
κινητήρα·

 τη βελτίωση της δήλωσης περί απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων, χάρη στη χρήση 
(ηλεκτρονικών) ημερολογίων αλιείας για όλες τις κατηγορίες σκαφών, την κατάργηση 
της υφιστάμενης παρέκκλισης που ισχύει για τα σκάφη μήκους μικρότερου των 12 
μέτρων όσον αφορά την υποχρέωση να διαθέτουν επ’ αυτών τον απαραίτητο εξοπλισμό 
για την ανάσυρση απολεσθέντων εργαλείων, και τον ορισμό των προϋποθέσεων για τη 
θέσπιση ενωσιακών διατάξεων σχετικά με τη σήμανση και τον έλεγχο των αλιευτικών 
εργαλείων που προορίζονται για την ερασιτεχνική αλιεία·

 την αναθεώρηση της εντολής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας 
(EFCA) ώστε να ευθυγραμμιστούν οι σκοποί της πλήρως με την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική και να διευρυνθούν οι εξουσίες της σε ζητήματα επιθεωρήσεων.

Θέση της εισηγήτριας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία με τη σοσιαλίστρια ευρωβουλευτή 
Isabelle Thomas ως εισηγήτρια, καθώς και με τη δημοσίευση ενός πρώτου σχεδίου έκθεσης 
στις 18 Δεκεμβρίου 2018. Μετά την κατάθεση 851 τροπολογιών, πραγματοποιήθηκαν 
εντατικές συζητήσεις προκειμένου να επιτευχθούν συμβιβαστικές συμφωνίες. Παρά τις 
προσπάθειες και το εξαιρετικό έργο της κ. Thomas και της ομάδας της, η όγδοη 
κοινοβουλευτική περίοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έληξε στις 18 Απριλίου 2019 
χωρίς συνολική συμφωνία επί του φακέλου αυτού.

Στην ένατη κοινοβουλευτική περίοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η νέα σοσιαλίστρια 
εισηγήτρια Clara Aguilera αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία από την αρχή για τον εν 
λόγω φάκελο και να δώσει την ευκαιρία στους νέους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να συζητήσουν σε βάθος την εν λόγω μεταρρύθμιση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κλιματικής 
αλλαγής στις 28 Νοεμβρίου 2019 και είναι πλήρως προσηλωμένο στον στόχο επίτευξης της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο. Αυτό προϋποθέτει αλλαγή της 
νοοτροπίας σε ολόκληρη την κοινωνία, μεταξύ άλλων και στον τομέα της αλιείας. Για να 
έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική (ΚΑλΠ), είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός απλού, διαφανούς και αποτελεσματικού 
συστήματος ελέγχου που να εξασφαλίζει αποτελεσματική, ενιαία και επικαιροποιημένη 
συμμόρφωση στα κράτη μέλη της Ένωσης, χωρίς να οδηγεί σε αύξηση του διοικητικού 
φόρτου και χωρίς να απαιτεί επιπλέον προσπάθειες από τις δημόσιες διοικήσεις. Για τον 
σκοπό αυτό, η εισηγήτρια προτείνει να συμπληρωθεί και να τροποποιηθεί η πρόταση ώστε να 
επιτευχθεί η αναγκαία εναρμόνιση του συστήματος ελέγχου και επιθεώρησης της ΕΕ για την 
αλιεία, και να αποφευχθεί η δημιουργία αισθήματος αδικίας μεταξύ των αλιέων στα διάφορα 
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κράτη μέλη.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι ο εκσυγχρονισμός και η χρήση των νέων τεχνολογιών θα πρέπει να 
διευκολύνουν τους στόχους της ενίσχυσης του ελέγχου σε σχέση με τις νέες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο τομέας της αλιείας: την υποχρέωση εκφόρτωσης, την ανιχνευσιμότητα σε 
όλη την τροφική αλυσίδα (αντί για «από το αγρόκτημα στο πιάτο», στην προκειμένη 
περίπτωση «από τη θάλασσα στο πιάτο»), τη συμπερίληψη της ερασιτεχνικής αλιείας στους 
ελέγχους, καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, αλλά και με τρίτες 
χώρες, σχετικά με κάθε πτυχή και τομέα.

Εν προκειμένω, και μετά την ομόφωνη γνώμη των εμπειρογνωμόνων των οποίων ζητήθηκε η 
γνώμη, ο μόνος τρόπος για τον αποτελεσματικό έλεγχο της υποχρέωσης εκφόρτωσης είναι ο 
εξοπλισμός ενός ελάχιστου ποσοστού αλιευτικών σκαφών, τα οποία έχουν προσδιοριστεί ως 
υψηλού κινδύνου μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης στο πλαίσιο ειδικών 
προγραμμάτων ελέγχου και επιθεωρήσεων, και αλιεύουν είδη τα οποία υπόκεινται στην 
υποχρέωση εκφόρτωσης, με συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης συνεχούς 
καταγραφής (CCTV) και/ή με άλλα εναλλακτικά συστήματα παρακολούθησης των 
απορρίψεων τα οποία περιλαμβάνουν συσκευές αποθήκευσης δεδομένων.

Η παραδοσιακή αλιεία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην Ένωση από βιολογική, οικονομική 
και κοινωνική άποψη. Δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 80 % των σκαφών στην 
Ένωση, είναι αναγκαίο να είναι δυνατή η αξιολόγηση των επιπτώσεων της παραδοσιακής 
αλιείας στα αποθέματα και, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατόν να ελεγχθεί ότι οι 
αλιευτικές δραστηριότητες και οι αλιευτικές προσπάθειες μικρότερων σκαφών 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΚΑλΠ, μέσω του τεχνολογικού εξοπλισμού τους με 
εύχρηστες συσκευές που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια επί του σκάφους.

Όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα, η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι πρέπει να διατίθενται 
στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο αλίευσης των 
αλιευμάτων. Οι πληροφορίες αυτές συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια, επιτρέπουν 
τους ελέγχους και είναι ουσιαστικής σημασίας για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας. 
Βρισκόμαστε στην ψηφιακή εποχή, δεν μπορούμε να διατηρούμε έντυπα πιστοποιητικά, η 
ψηφιοποίηση ισοδυναμεί με απλούστευση: επιτρέπει την άμεση ροή των δεδομένων, είναι 
λιγότερο γραφειοκρατική και επιτρέπει τον συνδυασμό των επιθεωρήσεων. Επιπλέον, είναι 
σημαντική η συμμετοχή και η συνεργασία όλων των παραγόντων στην αλυσίδα αξίας. Εξίσου 
σημαντικό είναι να είναι εύκολη η χρήση και η μεταφορά των νέων συστημάτων και να μην 
συνεπάγονται υπερβολικό κόστος για τους επιχειρηματίες, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις.

Η ερασιτεχνική αλιεία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ένωση και είναι απαραίτητο να 
υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος της δραστηριότητας αυτής από τα κράτη μέλη. Για τον 
σκοπό αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ομοιογενές, αν όχι ενιαίο, σύστημα, το οποίο θα 
επιτρέπει την καταχώριση ή τη χορήγηση αδειών, καθώς και τη συλλογή αξιόπιστων 
δεδομένων για τα αλιεύματα και τις πρακτικές. Η συλλογή επαρκών και αξιόπιστων 
δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση του 
περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου αυτών των πρακτικών στα 
αποθέματα και την παροχή στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχο όλων των θαλάσσιων βιολογικών 
πόρων.
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Προκειμένου να μπορεί να εξασφαλιστεί η μη διενέργεια παράνομης, λαθραίας και άναρχης 
(ΠΛΑ) αλιείας στις αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να επιτραπεί η 
δυνατότητα θέσπισης μέτρων διασφάλισης από την Επιτροπή για τα αλιευτικά προϊόντα εάν 
κρίνεται απαραίτητο, όπως η δυνατότητα αναστολής των δασμολογικών προτιμήσεων, έως 
ότου αρθεί η κίτρινη κάρτα για ΠΛΑ αλιεία.


