
P7_TA(2013)0009 

Βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα ***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά 

με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου που αφορά μέτρα 

διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα 

(COM(2011)0479 – C7-0216/2011 – 2011/0218(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2011)0479), 

– 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 (C7-0216/2011), 

– 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, που 

εκδόθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 20111, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0180/2012), 

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

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

                                                 
1  ΕΕ C 43 της 15.2.2012, σ. 56. 

P7_TC1-COD(2011)0218 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 

Ιανουαρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1967/2006 του Συμβουλίου, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση 

των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα 



ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα το 

άρθρο 43 παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2, 

 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(-1)  Είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί γενική ευθυγράμμιση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου1 με σκοπό να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές που 

επέφερε η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. [Τροπολογία 2] 

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου ανατίθενται αρμοδιότητες 

στην Επιτροπή για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεών του.  

(2) Oι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1967/2006 πρέπει να προσαρμοστούν προς το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

(3) Για να εφαρμοστούν ορισμένες από τις διατάξεις συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν 

ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, η Επιτροπή 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον 

αφορά τα ακόλουθα: [Τροπολογία 3] 

 

– έγκριση παρεκκλίσεων στις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από τον 

κανονισμό· 

                                                 
1  ΕΕ C 43 της 15.2.2012, σ. 56. 
2  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2013. 



–  ο καθορισμός μιας προστατευόμενης περιοχής αλιείας στα χωρικά ύδατα των 

κρατών μελών ή η θέσπιση μέτρων διαχείρισης της αλιείας σε σχέση με τα εν 

λόγω ύδατα εάν τα μέτρα διαχείρισης της αλιείας του κράτους μέλους δεν 

επαρκούν για να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας των πόρων και του 

περιβάλλοντος· [Τροπολογία 4] 

–  η απόφαση να επικυρωθεί, να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί ο χαρακτηρισμός 

μιας προστατευόμενης περιοχής αλιείας που είναι πιθανό να επηρεάσει τα 

σκάφη άλλου κράτους μέλους· [Τροπολογία 5] 

–  η τροποποίηση της παρέκκλισης η οποία εγκρίνει τη χρήση διχτύων τράτας· 

[Τροπολογία 6] 

–  η τροποποίηση του σχεδίου διαχείρισης ενός κράτους μέλους εφόσον το εν 

λόγω σχέδιο διαχείρισης δεν κρίνεται επαρκές να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο 

προστασίας των πόρων και του περιβάλλοντος· [Τροπολογία 7] 

 

–  η απόφαση να επικυρωθεί, να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί σχέδιο διαχείρισης 

ενός κράτους μέλους που είναι πιθανό να επηρεάσει τα σκάφη άλλου κράτους 

μέλους· [Τροπολογία 8] 

–  η διανομή του πλεονάσματος της διαθέσιμης αλιευτικής ικανότητας μεταξύ 

των κρατών μελών εντός της περιφέρειας διαχείρισης των 25 μιλίων γύρω 

από τη Μάλτα· και [Τροπολογία 9] 

– καθορισμός των κριτηρίων που πρέπει να εφαρμόζονται για την θέσπιση και την 

κατανομή γραμμών πορείας των διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων για την αλιεία 

λυθρινιού στην ζώνη διαχείρισης των 25 μιλίων γύρω από τη Μάλτα· 

– έκδοση των λεπτομερών κανόνων για περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές των 

δικτυωμάτων με τετραγωνικά μάτια που τοποθετούνται σε συρόμενα δίχτυα· 

[Τροπολογία 10] 

– έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών με τις οποίες περιορίζεται η μέγιστη 

                                                                                                                                                           
1  ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11. 



διάσταση του σχοινιού των πλωτήρων, του κάτω γραντιού, η περιφέρεια ή η 

περίμετρος των εργαλείων τράτας σε συνδυασμό με τον μέγιστο αριθμό διχτυών 

σε δίχτυα σε πολλαπλά δίχτυα τράτας· και  [Τροπολογία 11] 

– τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006. 

[Τροπολογία 12] 

 

 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο. 

(5) Για λόγους σαφήνειας η αναφορά στα υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia 

oceanica) στο άρθρο 4 παράγραφος 5 θα πρέπει να τροποποιηθεί. 

(6) Απαιτούνται περαιτέρω τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες για να ληφθούν 

δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες των τύπων αλιείας της Μεσογείου ώστε η Επιτροπή 

να είναι σε θέση να θεσπίσει τις ενδεχόμενες τεχνικές προδιαγραφές περιορισμού της 

μέγιστης διάστασης των εργαλείων τράτας και του μέγιστου αριθμού διχτυών σε 

δίχτυα σε πολλαπλά δίχτυα τράτας, όπως προαναφέρθηκε. [Τροπολογία 13] 

(6α)  Η διατήρηση αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα έχει πρωταρχική σημασία 

και ως εκ τούτου πρέπει να αναφέρεται στον τίτλο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1967/2006. [Τροπολογία 14] 

(7) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,  

 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 τροποποιείται ως ακολούθως: 



-1)  O τίτλος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, σχετικά με μέτρα διαχείρισης 

για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο 

Θάλασσα»·  

[Τροπολογία 1] 

1) Στο άρθρο 4 παράγραφος 5, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθα 

κείμενο: 

«5. Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο 1 της παραγράφου 1, η Επιτροπή μπορεί, με 

κατ' εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 30α, να 

επιτρέπει την αλιεία από σκάφη μέγιστου συνολικού μήκους 12 μέτρων και 

μέγιστης ισχύος μηχανής 85 kW με συρόμενα δίχτυα βυθού που διεξάγεται 

παραδοσιακά πάνω από υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia 

oceanica), υπό τους εξής όρους:»· 

 

1α)  Στο άρθρο 6 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 ως εξής: 

«2.  Μετά την παρέλευση της περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 1 και έως τις 

30 Νοεμβρίου 2009, το Συμβούλιο μπορεί να ορίζει περαιτέρω προστατευόμενες 

περιοχές αλιείας ή να τροποποιεί τους κανόνες οριοθέτησης και διαχείρισης που 

έχουν θεσπιστεί, βάσει νέων σχετικών επιστημονικών πληροφοριών. 

Από 1ης Δεκεμβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 

ενεργώντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, κατόπιν πρότασης 

από την Επιτροπή, ορίζουν περαιτέρω προστατευόμενες περιοχές αλιείας ή 

τροποποιούν τους κανόνες οριοθέτησης και διαχείρισης που έχουν θεσπιστεί, 

βάσει νέων σχετικών επιστημονικών πληροφοριών.»  

[Τροπολογία 15] 

1β)  Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 



 

«4.  Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι τα μέτρα διαχείρισης της αλιείας που 

κοινοποιούνται σύμφωνα µε την παράγραφο 3 δεν επαρκούν για τη 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των πόρων και του 

περιβάλλοντος μπορεί, αφού διαβουλευθεί µε το συγκεκριμένο κράτος 

µέλος, να του ζητήσει να τροποποιήσει το μέτρο εντός τριών μηνών από 

την ημερομηνία κοινοποίησης του αιτήματος. 

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι τα μέτρα διαχείρισης της αλιείας του 

κράτους μέλους δεν τροποποιήθηκαν, ή ότι η τροποποίησή τους δεν 

ήταν η ενδεδειγμένη και συνεχίζουν να μην επαρκούν για τη διασφάλιση 

υψηλού επιπέδου προστασίας των πόρων και του περιβάλλοντος, έχει τη 

δυνατότητα να θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 

άρθρο 30α, ορίζοντας προστατευόμενη περιοχή αλιείας ή θεσπίζοντας 

μέτρα διαχείρισης της αλιείας αναφορικά με τα συγκεκριμένα ύδατα.»· 

β)  Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«5.  Εάν ένα κράτος μέλος προτείνει να ορισθεί προστατευόμενη περιοχή 

αλιείας εντός των χωρικών υδάτων του που ενδέχεται να επηρεάσει τα 

σκάφη άλλου κράτους μέλους, θα ενημερώνει την Επιτροπή, το εν λόγω 

έτερο κράτος μέλος και το αρμόδιο Περιφερειακό Γνωμοδοτικό 

Συμβούλιο πριν καθορίσει τη συγκεκριμένη περιοχή. 

 

Τα κράτη μέλη και το αρμόδιο Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο 

μπορούν να υποβάλλουν τις γραπτές παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή 

επί του προτεινόμενου καθορισμού εντός 30 εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης για τον προτεινόμενο χαρακτηρισμό. 

Κατόπιν εξέτασης των εν λόγω παρατηρήσεων που ενδέχεται να 

υποβληθούν, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εκδίδει κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30α, με τις οποίες 

επικυρώνεται, ακυρώνεται ή τροποποιείται ο καθορισμός εντός 60 



εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του 

προτεινόμενου χαρακτηρισμού.» 

[Τροπολογία 16] 

2) Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

 

«5. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν παρέκκλιση από τις παραγράφους 1, 

2 και 3. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεις οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 30α, επιτρέποντας τις 

εν λόγω παρεκκλίσεις εφόσον δικαιολογούνται από ιδιαίτερους 

γεωγραφικούς περιορισμούς των οικείων θαλάσσιων περιοχών, όπως είναι 

το περιορισμένο μέγεθος των παράκτιων πλατωμάτων καθ' όλο το μήκος 

των ακτών ενός κράτους μέλους ή η περιορισμένη έκταση των περιοχών 

όπου επιτρέπεται η χρήση διχτυών τράτας, εάν η αλιεία δεν έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και αφορά περιορισμένο 

αριθμό σκαφών του κράτους μέλους ή, ανάλογα με την περίπτωση, άλλων 

κρατών μελών και επίσης εφόσον αυτοί οι τύποι αλιείας δεν μπορούν να 

πραγματοποιηθούν με άλλο εργαλείο και υπόκεινται σε σχέδιο διαχείρισης 

που αναφέρεται στα άρθρα 18 ή 19. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 

επικαιροποιημένα επιστημονικά και τεχνικά δικαιολογητικά στοιχεία 

σχετικά με τις εν λόγω παρεκκλίσεις.»· 

 

β) Η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«10. H Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εκδίδει παρεκκλίσεις από τις 

παραγράφους 1 και 2, με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες 

εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 30α, για τύπους αλιείας που τυγχάνουν 

παρέκκλισης δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5.»· 

βα)  Στην παράγραφο 11, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 



κείμενο: 

«Εάν η Επιτροπή, βάσει των κοινοποιήσεων που παρέχουν τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τα εδάφια 2 και 3, ή βάσει νέων επιστημονικών υποδείξεων, 

θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι όροι για παρέκκλιση, μπορεί, αφού διαβουλευθεί 

με το συγκεκριμένο κράτος μέλος, να του ζητήσει να τροποποιήσει την 

παρέκκλιση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης του 

αιτήματος. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η εν λόγω παρέκκλιση δεν 

τροποποιήθηκε ή η τροποποίησή της δεν ήταν η ενδεδειγμένη, η Επιτροπή 

έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 

άρθρο 30α, τροποποιώντας την εν λόγω παρέκκλιση με σκοπό τη διασφάλιση 

της προστασίας των πόρων και του περιβάλλοντος.»· 

[Τροπολογία 17] 

 

2α)  Στο άρθρο 14, η παράγραφος 3 διαγράφεται. [Τροπολογία 18] 

2β)  Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 παράγραφος 1, το εισαγωγικό μέρος 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με τη 

συνήθη νομοθετική διαδικασία, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, εγκρίνουν 

σχέδια διαχείρισης για συγκεκριμένους μεσογειακούς τύπους αλιείας, ιδίως σε 

περιοχές που βρίσκονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει πέραν των χωρικών υδάτων 

των κρατών µελών. Τα σχέδια αυτά μπορούν ιδίως να περιλαμβάνουν:»  

[Τροπολογία 19] 

2γ)  Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής: 

a)  Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«8.  Εάν, βάσει της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 7 ή νέων 

επιστημονικών συμβουλών, η Επιτροπή κρίνει ότι σχέδιο διαχείρισης 

που θεσπίστηκε είτε δυνάμει της παραγράφου 1 είτε δυνάμει της 

παραγράφου 2 δεν επαρκεί για να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο 



προστασίας των πόρων και του περιβάλλοντος, μπορεί, αφού 

διαβουλευθεί µε το συγκεκριμένο κράτος µέλος, να του ζητήσει να 

τροποποιήσει το σχέδιο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης του αιτήματος. 

 

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι το σχέδιο διαχείρισης του κράτους μέλους 

δεν τροποποιήθηκε, ή ότι η τροποποίησή του δεν ήταν η ενδεδειγμένη, 

και συνεχίζει να μην επαρκεί για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 

προστασίας των πόρων και του περιβάλλοντος, έχει τη δυνατότητα να 

εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 30α, 

τροποποιώντας το σχέδιο διαχείρισης με σκοπό τη διασφάλιση της 

προστασίας των πόρων και του περιβάλλοντος.»· 

β)  Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«9.  Εάν ένα κράτος μέλος προτείνει να θεσπίσει σχέδιο διαχείρισης που 

ενδέχεται να επηρεάσει τα σκάφη άλλου κράτους μέλους, θα ενημερώνει 

την Επιτροπή, το εν λόγω έτερο κράτος μέλος και το αρμόδιο 

Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο πριν θεσπίσει το εν λόγω σχέδιο 

διαχείρισης. 

Τα κράτη μέλη και το αρμόδιο Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο 

μπορούν να υποβάλλουν τις γραπτές παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή 

επί του προτεινόμενου σχεδίου διαχείρισης εντός 30 εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της προτεινόμενης θέσπισης. 

 

Κατόπιν εξέτασης των εν λόγω παρατηρήσεων που ενδέχεται να 

υποβληθούν, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 30α, με τις οποίες 

επικυρώνεται, ακυρώνεται ή τροποποιείται το σχέδιο εντός 60 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του 

προτεινόμενου σχεδίου διαχείρισης.»· 



[Τροπολογία 20] 

3) Στο άρθρο 26 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

«3. Εάν η συνολική αλιευτική ικανότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 

στοιχείο α) υπερβαίνει τη συνολική αλιευτική ικανότητα των μηχανοτρατών 

μέγιστου ολικού μήκους 24 μέτρων οι οποίες αλιεύουν στη ζώνη διαχείρισης 

κατά την περίοδο αναφοράς 2000-2001 («αλιευτική ικανότητα αναφοράς»), η 

Επιτροπή, με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με το 

άρθρο 30α, κατανέμει την εν λόγω πλεονάζουσα διαθέσιμη αλιευτική ικανότητα 

μεταξύ των κρατών μελών λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των κρατών 

μελών που ζητούν άδεια.»· 

4) Το άρθρο 27 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με 

το άρθρο 30α, καθορίζοντας τα κριτήρια για τον καθορισμό και την κατανομή των 

γραμμών πορείας ΔΣΙ.»· 

 

4α)  Το άρθρο 28 διαγράφεται. [Τροπολογία 21] 

4β)  Το άρθρο 29 διαγράφεται. [Τροπολογία 22] 

5) Το άρθρο 30 διαγράφεται αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων εγκρίνονται με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις οι 

οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 30α.»·  

[Τροπολογία 23] 

6) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 30α: 

«Άρθρο 30α 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 



τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόν άρθρο.  

 

2. Η αρμοδιότητα εξουσία έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που αναφέρεται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 5, το άρθρο 7 παράγραφοι 4 και 5, το άρθρο 13 

παράγραφοι 5 και 10, το άρθρο 13 παράγραφος 11 τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 

19 παράγραφοι 8 κα 9, το άρθρο 26 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, και το άρθρο 

27 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 30, το παράρτημα I μέρος B 

παράγραφος 3 και το παράρτημα II παράγραφος 7, εκχωρείται στην Επιτροπή 

επ' αόριστο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. για 

διάστημα τριών ετών από …*. Το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της 

τριετίας, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την άσκηση της 

εξουσιοδότησης. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους 

ίδιας διάρκειας αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει 

αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη 

λήξη κάθε περιόδου. [Τροπολογία 24] 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5, το άρθρο 7 

παράγραφοι 4 και 5, το άρθρο 13 παράγραφοι 5 και 10, το άρθρο 13 

παράγραφος 11 τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 19 παράγραφοι 8 κα 9, το άρθρο 26 

παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 27 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο 

μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης των 

αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση τίθεται 

σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην 

απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 

ήδη.  

 

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.  

                                                 
*  Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 



5. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 

5, του άρθρου 7 παράγραφοι 4 και 5, του άρθρου 13 παράγραφοι 5 και 10, του 

άρθρου 13 παράγραφος 11 τέταρτο εδάφιο, του άρθρου 19 παράγραφοι 8 κα 9, 

του άρθρου 26 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο και του άρθρου 27 παράγραφος 3 

δεύτερο εδάφιο τίθεται σε ισχύ μόνο εάν το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν 

έχει εκφράσει την αντίθεσή του εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 

κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο ενημερώσουν από κοινού την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να 

διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες 

κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»· 

 

7) Στο παράρτημα Ι το μέρος Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Φύλλα δικτυώματος τετραγωνικών ματιών μπορούν να τοποθετούνται σε 

οποιοδήποτε συρόμενο δίχτυ στο άνω ήμισυ ή στο άνω φύλο διχτυού 

μπροστά από οποιοδήποτε τεμάχιο επιμήκυνσης ή σε οποιοδήποτε σημείο 

μεταξύ του εμπρόσθιου τμήματος οποιουδήποτε τεμαχίου επιμήκυνσης και 

του οπισθίου τμήματος του σάκου της τράτας. Δεν φράζονται κατ' 

οποιονδήποτε τρόπο ούτε από εσωτερικά ούτε από εξωτερικά 

προσαρτήματα. Είναι κατασκευασμένα από δικτύωμα χωρίς κόμβους ή 

από δικτύωμα με μη ολισθαίνοντες κόμβους και τοποθετούνται κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε τα μάτια να παραμένουν πάντοτε πλήρως ανοικτά κατά 

τη διάρκεια της αλιείας. Λεπτομερείς κανόνες για περαιτέρω τεχνικές 

προδιαγραφές των φύλλων δικτυώματος με τετράγωνα μάτια θεσπίζονται 

με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 

30α.»· 

[Τροπολογία 25] 

β) Το σημείο 4 διαγράφεται. [Τροπολογία 26] 



γ) Το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

"5.  Απαγορεύεται η ύπαρξη επί του σκάφους ή η χρήση οποιουδήποτε 

συρόμενου διχτυού, ο σάκος του οποίου είναι κατασκευασμένος εξ 

ολοκλήρου ή εν μέρει από οποιονδήποτε τύπο υλικού δικτυώματος που 

δεν διαθέτει τετράγωνα ή ρομβοειδή μάτια." 

[Τροπολογία 27] 

 

8) Στο παράρτημα II, το σημείο 7 διαγράφεται. η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«7. Η Επιτροπή, με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το 

άρθρο 30α, μπορεί να θεσπίσει τεχνικές προδιαγραφές για τον περιορισμό των 

μέγιστων διαστάσεων η του σχοινιού των πλωτήρων, του κάτω γραντιού, της 

περιφέρειας ή της περιμέτρου των εργαλείων τράτας σε συνδυασμό με τον 

μέγιστο αριθμό διχτυών σε δίχτυα σε πολλαπλά δίχτυα τράτας.». 

[Τροπολογία 28] 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 

κράτος μέλος. 

…, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 


