
P7_TA(2013)0244 

Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές 

δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά - 2 ***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με 

την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης 

Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και 

τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά 

(COM(2012)0498 – C7-0290/2012 – 2012/0236(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

Συμβούλιο (COM(2012)0498), 

– 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 (C7-0290/2012), 

– 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 

13ης Δεκεμβρίου 20121, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0146/2013), 

1. εγκρίνει τη θέση του κατά την 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, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1  EE C 44 της 15.2.2013, σ. 125. 



P7_TC1-COD(2012)0236 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 

11 Ιουνίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα 

αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα 

αυτά 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως 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 ΕΕ C 44 της 15.2.2013, σ. 125. 
2  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013. 



(1) Από την επιστημονική αξιολόγηση της των αποτελεσμάτων του κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση 

μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες 

που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά1 που διεξήγαγε η Επιστημονική, Τεχνική και 

Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) προέκυψε σειρά προβλημάτων από την 

εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. 

(2) Τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν διαφορετικές μεθόδους υπολογισμού της αλιευτικής 

προσπάθειας κατά τη διάρκεια των ετών αναφοράς και για τον υπολογισμό της 

αναφερθείσας χρήσης της αλιευτικής προσπάθειας στο πλαίσιο του σχεδίου. Αυτό 

οδήγησε στην αύξηση του επιπέδου της αλιευτικής προσπάθειας σε σχέση με την 

προσπάθεια που προέβλεπε το σχέδιο, κάτι το οποίο θα πρέπει, συνεπώς, να διορθωθεί 

με την εναρμόνιση των μεθοδολογιών υπολογισμού της αλιευτικής προσπάθειας που 

χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 1] 

(3) Η έλλειψη αναλυτικών αξιολογήσεων σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές εμποδίζει 

την εφαρμογή των κανόνων ελέγχου της αλίευσης, με αποτέλεσμα να προκύπτει 

αυτόματη ετήσια μείωση ποσοστού 25 % των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων 

(«TAC») και της αλιευτικής προσπάθειας. Αφότου εφαρμόζεται το σχέδιο, έχουν 

μειωθεί σημαντικά οι κατανομές αλιευτικής προσπάθειας στις αντίστοιχες περιοχές. 

Από την επιστημονική αξιολόγηση που διεξήγαγε η ΕΤΟΕΑ προκύπτει ότι σε 

ορισμένες περιπτώσεις ενδείκνυται περισσότερο να χρησιμοποιηθούν τιμές μέτρησης 

διαφορετικές από εκείνες της θνησιμότητας λόγω αλιείας για τον καθορισμό των TAC 

και όχι αυτόματες μειώσεις των TAC και της αλιευτικής προσπάθειας. 

                                                 
1 ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 20. 



(3α)  Η διατήρηση της θνησιμότητας λόγω αλιείας σε ένα αποδεκτό επίπεδο, βάσει 

επιστημονικής γνωμοδότησης, θα πρέπει να συμβάλλει στην αποκατάσταση των 

αποθεμάτων ιχθύων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην 

εκπόνηση και προαγωγή μέτρων και κινήτρων με στόχο την αποφυγή 

ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Θα πρέπει να χορηγείται οικονομική στήριξη για τη 

χρήση κατάλληλων επιλεκτικών μέτρων. [Τροπολογία 2] 

(4) Το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης των σκαφών των οποίων οι 

δραστηριότητες δεν συμβάλλουν σημαντικά στη θνησιμότητα του γάδου. Για να 

αποφευχθεί το ενδεχόμενο η αλιευτική προσπάθεια η οποία συνδέεται με τις 

δραστηριότητες αυτές να διοχετευθεί εκ νέου στην αλιεία γάδου, θα πρέπει να μειωθεί 

η αλιευτική προσπάθεια της αναφοράς. Για να αποφευχθεί ο διοικητικός φόρτος που 

προκύπτει από τη συνεχή επανάληψη του υπολογισμού της αλιευτικής προσπάθειας 

αναφοράς κάθε φορά που αποφασίζεται η εξαίρεση ορισμένων δραστηριοτήτων, είναι 

επιθυμητό να καθιερωθούν σαφή κριτήρια για την εξαίρεση, ώστε να καθοριστούν 

οριστικά τα επίπεδα αλιευτικής προσπάθειας αναφοράς. 

(5) Για να ευνοηθεί η ανάπτυξη πιο επιλεκτικών αλιευτικών δραστηριοτήτων πλήρως 

τεκμηριωμένης αλιείας, όπου όλα τα αλιεύματα θα προσμετρώνται στις ποσοστώσεις, 

ενδείκνυται να εξαιρούνται από το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας τα σκάφη που 

συμμετέχουν στις εν λόγω δοκιμές. 



(6) Οι κατανομές της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας έχουν μειωθεί 

σημαντικά για τα κύρια εργαλεία αλίευσης γάδου αφότου ετέθη σε ισχύ το σχέδιο. 

Αυτές οι μειώσεις μπορεί να έχει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στα 

τμήματα εκείνα του στόλου που χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία αλλά τα οποία 

αλιεύουν κυρίως είδη άλλα, εκτός του γάδου. Για την αντιμετώπιση αυτών των 

κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων θα πρέπει να εισαχθεί ένας μηχανισμός για την 

αναστολή της περαιτέρω προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας. 

(7) Δεδομένου ότι το κείμενο του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) σε κάποια γλώσσα 

παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με τις υπόλοιπες γλώσσες, είναι απαραίτητο να 

τροποποιηθεί το κείμενο της εν λόγω διάταξης, ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη 

εφαρμογή της. 

(8) Λόγω των υψηλών επιπέδων απορρίψεων γάδου που παρατηρήθηκαν κατά τη 

διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να λάβουν τα 

ενδεδειγμένα μέτρα για την μείωση και, όπου είναι εφικτό, την εξάλειψη, των 

απορρίψεων, μεταξύ άλλων κατανέμοντας τις αλιευτικές τους δυνατότητες σε σκάφη 

κατά τρόπον τέτοιο ώστε οι ποσοστώσεις να αντιστοιχούν στα αναμενόμενα 

αλιεύματα στον μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό. [Τροπολογία 3] 



(9) Οι αποκλίσεις από το σχέδιο που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 13 αποτελούν 

κίνδυνο για την επιτυχία του σχεδίου σε περίπτωση μη ορθής εφαρμογής τους. Η 

αξιολόγηση της εφαρμογής αυτών των αποκλίσεων ανέδειξε την ανάγκη να αυξηθούν 

οι απαιτήσεις παρακολούθησης, ελέγχου και πλήρους τεκμηρίωσης που τις 

δικαιολογούν. Δεδομένου ότι το πλαίσιο ελέγχου της αλιείας της Ένωσης βασίζεται 

στην ανάλυση του κινδύνου, οι δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο εξαίρεσης 

θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως «πολύ υψηλού» κινδύνου. 

(10) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2009 περί 

θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής 

αλιευτικής πολιτικής1 αντικατέστησε σειρά άρθρων του κανονισμού (EΚ) αριθ. 

1342/2008 που αναφέρονταν στα παραρτήματα II και III. Εφόσον δεν υπάρχουν πλέον 

αναφορές στα παραρτήματα II και III του στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1342/2008, τα εν 

λόγω παραρτήματα θα πρέπει να διαγραφούν. 

(11) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

                                                 
1 ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1. 



Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 τροποποιείται ως εξής: 

1) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 4 

Υπολογισμός της αλιευτικής προσπάθειας 

1.  Όσον αφορά τον παρόντα κανονισμό, η αλιευτική προσπάθεια ομάδας σκαφών 

θεωρείται το άθροισμα των γινομένων των τιμών ικανότητας σε kW για κάθε 

σκάφος επί τον αριθμό ημερών παρουσίας κάθε σκάφους εντός μιας περιοχής 

όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Μία ημέρα παρουσίας εντός της περιοχής 

είναι κάθε συνεχής περίοδος 24 ωρών, ή μέρος αυτής, κατά την οποία ένα 

σκάφος είτε είναι παρόν σε αυτή την περιοχή και απουσιάζει από λιμένα είτε, 

κατά περίπτωση, έχει αναπτύξει τα αλιευτικά του εργαλεία σε αυτή την 

περιοχή.  [Τροπολογία 4] 

2.   Τα κράτη μέλη  υπολογίζουν τις ημέρες παρουσίας σε μια ζώνη σύμφωνα με 

το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής 

Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της 

τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής*. 

__________________ 

* ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.». [Τροπολογία 5] 



1α) Στο άρθρο 8, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«5α.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 έως 5, το Συμβούλιο μπορεί με 

απόφασή του να επιλέξει εναλλακτικό επίπεδο TAC όταν, σύμφωνα με 

επιστημονική γνωμοδότηση, αυτό το επίπεδο είναι περισσότερο ενδεδειγμένο 

για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου.». [Τροπολογία 6] 

2) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 9 

Ειδική διαδικασία καθορισμού των ΤΑC 

1.  Όταν οι πληροφορίες για τον καθορισμό των TAC σύμφωνα με το άρθρο 7 είναι 

ελλιπείς, τα επίπεδα των TAC για τα αποθέματα γάδου στο Kattegat, στα δυτικά 

της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας ορίζονται με βάση επιστημονική 

γνωμοδότηση. Εντούτοις, εάν το επίπεδο που συνιστάται βάσει της 

επιστημονικής γνωμοδότησης είναι υψηλότερο από τα TAC του προηγούμενου 

έτους κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 20 %, τότε αυξάνονται κατά 20 % σε 

σχέση με τα TAC του προηγούμενου έτους, ή εάν το επίπεδο που συνιστάται 

βάσει της επιστημονικής γνωμοδότησης είναι χαμηλότερο από τα TAC του 

προηγούμενου έτους κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 20 %, τότε μειώνονται 

κατά 20 % σε σχέση με τα TAC του προηγούμενου έτους.  



2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, εφόσον σύμφωνα με τις 

επιστημονικές υποδείξεις αντενδείκνυται η κατευθυνόμενη αλιεία και 

ενδείκνυται ότι: 

i) τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν ή να 

μειωθούν στο επίπεδο που συνιστούν η ΕΤΟΕΑ ή το ΔΣΕΘ, ή/και 

ii)  τα αλιεύματα γάδου θα πρέπει να μειωθούν στο επίπεδο που συνιστούν η 

ΕΤΟΕΑ ή το ΔΣΕΘ, 

το Συμβούλιο αποφασίζει να μην εφαρμόσει ετήσια προσαρμογή των TAC 

κατά το επόμενο έτος υπό την προϋπόθεση ότι το TAC καθορίζεται μόνον για 

τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα. [Τροπολογία 7] 



3.  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ανεπαρκείς πληροφορίες για τον καθορισμό 

των TAC σύμφωνα με το άρθρο 8, τα TAC για το απόθεμα γάδου στη Βόρειο 

Θάλασσα, στο Skagerrak και στην ανατολική Μάγχη ορίζονται, τηρουμένων 

των αναλογιών, βάσει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν 

ύστερα από διαβουλεύσεις με την Νορβηγία συμφωνηθεί διαφορετικό επίπεδο 

TAC.». 

3) Στο άρθρο 11, διαγράφονται οι παράγραφοι 2 και 3. 

4) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: 

«Άρθρο 11α 

Εξαίρεση της αλιευτικής προσπάθειας που αναπτύσσεται σε ορισμένες περιοχές, βάθη 

ή από ορισμένα εργαλεία  

1.  Η αλιευτική προσπάθεια η οποία αναπτύσσεται από ένα σκάφος κατά τη 

διάρκεια ενός ταξιδιού είναι δυνατόν να εξαιρείται από τα κράτη μέλη για όσο 

συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: [Τροπολογία 9] 

α) το σύνολο της αλιευτικής δραστηριότητας του εν λόγω ταξιδιού από το 

αντίστοιχο σκάφος αναπτύσσεται εκτός περιοχών κατανομής του γάδου, 

όπως αναφέρεται σύμφωνα με την παράγραφο 2·  

ή  



β) το σύνολο της αλιευτικής δραστηριότητας του εν λόγω ταξιδιού από το 

αντίστοιχο σκάφος αναπτύσσεται σε βάθος που υπερβαίνει τα 300 m· 

ή 

γ) κατά τη διάρκεια του εν λόγω ταξιδιού το αντίστοιχο αλιευτικό σκάφος   

χρησιμοποιεί έναν τύπο ελεγχόμενου εργαλείου επί του σκάφους και το εν 

λόγω εργαλείο απαριθμείται σύμφωνα με την παράγραφο 2· εάν το 

σκάφος μεταφέρει άλλα εργαλεία κατά τη διάρκεια του αλιευτικού 

ταξιδιού, αυτά αποθηκεύονται σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009. [Τροπολογία 10] 

2.  Με βάση πληροφορίες που έχουν παράσχει τα κράτη μέλη σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 και σύμφωνα με την επιστημονική γνωμοδότηση, το Συμβούλιο 

συντάσσει κατάλογο περιοχών εκτός των περιοχών της κατανομής του γάδου 

και κατάλογο εργαλείων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων επιτρέπουν την 

αλίευση γάδου σε ποσοστό λιγότερο από 1,5 % των συνολικών επιτρεπόμενων 

αλιευμάτων κατά βάρος. Μόλις εγκριθεί εργαλείο ή περιοχή που έχει προταθεί 

από οποιοδήποτε κράτος μέλος, καθίσταται δυνατή η χρήση του από άλλα 

κράτη μέλη. [Τροπολογία 11] 



3.  Τα κράτη μέλη παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες που θα επιτρέψουν στην 

Επιτροπή να αξιολογήσει εάν μια περιοχή ή ένα εργαλείο θα είναι στον 

κατάλογο των περιοχών και στον κατάλογο των εργαλείων που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2. 

4.  H Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 

λεπτομερών κανόνων σχετικά με τον μορφότυπο και τη διαδικασία υπό την 

οποία θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή οι πληροφορίες της παραγράφου 3. Oι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 32. 

Άρθρο 11β 

Προσαρμογή της τιμής αναφοράς για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης 

αλιευτικής προσπάθειας 

1.  Η αλιευτική προσπάθεια που προβλέπει το άρθρο 11 στοιχείο α) παράγραφος 1 

που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της τιμής αναφοράς του άρθρου 12 

παράγραφος 2 στοιχείο α) θα αφαιρείται από τη τιμή αναφοράς σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο. 

2.  Οι αιτήσεις για την προσαρμογή της τιμής αναφοράς που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1 διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή έως τις  31 

Δεκεμβρίου κάθε έτους. [Τροπολογία 12] 



3.  Η προσαρμοσμένη τιμή αναφοράς θα χρησιμοποιείται για τον εκ νέου 

υπολογισμό του επιπέδου της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας 

για την αντίστοιχη ομάδα αλιευτικής προσπάθειας με εφαρμογή των ετήσιων 

ποσοστών προσαρμογής που εφαρμόζονται αφότου ετέθη το σχέδιο σε ισχύ. 

4.  Η εξαίρεση της αλιευτικής προσπάθειας που προβλέπεται στο άρθρο 11α μπορεί 

να εφαρμοστεί στη συναφή ομάδα αλιευτικής προσπάθειας μόνον εφόσον η 

μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια έχει υπολογιστεί εκ νέου σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο. 

5.  H Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 

λεπτομερών κανόνων σχετικά με τον μορφότυπο και τη διαδικασία υπό την 

οποία θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή οι αιτήσεις της παραγράφου 2. Oι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 32. 

Άρθρο 11γ 

Εξαίρεση σκαφών τα οποία συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικά με πλήρως 

τεκμηριωμένη αλιεία 

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας 

την αλιευτική προσπάθεια που έχει αναπτυχθεί από ένα σκάφος κατά τη 

συμμετοχή του σε δοκιμές σχετικά με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία στο πλαίσιο 

της οποίας όλα τα αλιεύματα γάδου περιλαμβανομένων των απορρίψεων 

προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. 



2.  Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τη 

μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια που έχει οριστεί σύμφωνα με το 

άρθρο 12 παράγραφος 1 για την οικεία ομάδα . H Επιτροπή εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων προσαρμογής για 

τη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια που αναφέρεται στην πρώτη 

περίοδο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την 

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32. [Τροπολογία 13] 

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν προσαρμογή της μέγιστης 

επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας που έχει γίνει σύμφωνα με την 

παράγραφο 2. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει λεπτομέρειες των σκαφών που 

έχουν εξαιρεθεί και το ύψος της αλιευτικής προσπάθειας που εξαιρέθηκε, τόσο 

συγκεντρωτικά όσο και ανά σκάφος. 

 [Τροπολογία 14] 



5.  H Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό 

λεπτομερών κανόνων σχετικά με τον μορφότυπο και τη διαδικασία για την 

κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Oι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 32. 

Άρθρο 11δ 

 Μέτρα όσον αφορά τις εξαιρέσεις που εγκρίθηκαν προηγουμένως [Τροπολογία 15] 

Οι εξαιρέσεις από το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας οι οποίες ίσχυαν ήδη πριν από 

τις …* συνεχίζουν να ισχύουν εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις 

υπό τις οποίες χορηγήθηκαν οι εν λόγω εξαιρέσεις. Τα κράτη μέλη παρέχουν ετησίως 

στην Επιτροπή τυχόν συναφείς πληροφορίες που της επιτρέπουν να διαπιστώσει ότι 

πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις.». [Τροπολογία 16] 

                                                 
*  Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 



5) Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής: 

α)  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«4.  Για τις ομάδες αθροιστικής προσπάθειας στις οποίες το ποσοστό 

σωρευτικού αλιεύματός που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 

στοιχείο δ) είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20 %, εφαρμόζονται οι ετήσιες 

προσαρμογές. Η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια των 

συγκεκριμένων ομάδων υπολογίζεται ως ακολούθως: 

α) στις περιπτώσεις που ισχύουν τα άρθρο 7 ή 8, η τιμή αναφοράς 

προσαρμόζεται κατά το ίδιο ποσοστό με αυτό που ορίζεται στα 

άρθρα αυτά όσον αφορά τη θνησιμότητα λόγω αλιείας, 

β) στις περιπτώσεις που ισχύει το άρθρο 9 η αλιευτική προσπάθεια 

προσαρμόζεται κατά το ίδιο ποσοστό με αυτό που ισχύει για την 

προσαρμογή των TAC σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

» [Τροπολογία 17] 



β)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«6.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4 το Συμβούλιο μπορεί, εφόσον η 

μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια έχει μειωθεί επί τέσσερα 

συναπτά έτη, να αποφασίσει να μην προβεί σε ετήσια προσαρμογή της 

μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας κατά το επόμενο έτος ή 

τα επόμενα έτη.». 

5α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 12a 

Για να επιτευχθούν αποδεκτά επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας, βάσει 

επιστημονικής γνωμοδότησης, εφαρμόζεται βαθμιαία εξάλειψη των απορρίψεων. 

Τα κράτη μέλη εισάγουν επιλεκτικά εργαλεία και λοιπά μέτρα προς τον σκοπό αυτό 

με την οικονομική στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Τα 

κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη του αντίστοιχου περιφερειακού γνωμοδοτικού 

συμβουλίου καθώς και του ΔΣΕΘ ή/και της ΕΤΟΕΑ και των ενδιαφερομένων 

μερών σχετικά με τα υπό έγκριση μέτρα.». [Τροπολογίες 8 και 18] 



6) Στο άρθρο 13 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«β)  συντελεί σε σύνθεση αλιευμάτων, μεταξύ των οποίων και απορρίψεων, με 

ποσοστό γάδου κάτω του 5 % κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης». 

7) Στο άρθρο 14 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

«5.  Εφόσον από τα επιστημονικά δεδομένα προκύπτει ότι , για ένα συγκεκριμένο 

εργαλείο, απορρίπτονται σημαντικές ποσότητες γάδου καθ’ όλη την περίοδο 

διαχείρισης, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει άμεσα μέτρα για την μείωση των 

απορρίψεων γάδου. [Τροπολογία 19] 

6.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και εντάσσουν στα εθνικά τους προγράμματα 

ελέγχου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 

1224/2009, συστήματα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11α, 11β, 11γ και 13. Τα κράτη μέλη, 

στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του 

κανονισμού (ΕK) αριθ. 1224/2009, χαρακτηρίζουν τα σκάφη που αλιεύουν 

σύμφωνα με τα προαναφερόμενα άρθρα ως «πολύ υψηλού κινδύνου».». 



7α)  Στο άρθρο 16 παράγραφος 3, διαγράφονται οι λέξεις «το 2009». [Τροπολογία 20] 

7β)  Το άρθρο 17 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«4. Εάν το αλίευμα ανά μονάδα προσπάθειας (CPUE ) της δότριας ομάδας 

εργαλείων είναι χαμηλότερο από το CPUE της λαμβάνουσας ομάδας 

εργαλείων, το κράτος μέλος εφαρμόζει διορθωτικό συντελεστή στην ποσότητα 

αλιευτικής προσπάθειας της λαμβάνουσας ομάδας εργαλείων προκειμένου να 

αντισταθμισθεί το υψηλότερο CPUE της ομάδας αυτής. Τα κράτη μέλη δεν 

προβαίνουν σε αυτή την προσαρμογή όταν μπορούν να αποδείξουν πως η 

μεταβίβαση πραγματοποιείται με στόχο να αποφευχθεί η αλίευση γάδου ή να 

περιοριστούν οι απορρίψεις σύμφωνα με την νομοθεσία της Ένωσης σχετικά 

με τη χρήση εργαλείων αλίευσης.». [Τροπολογία 21] 



8) Το άρθρο 32 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 32 

Διαδικασία επιτροπής 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που 

έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. Η 

μόνιμη επιτροπή γεωργικής στατιστικής αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή*. 

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

___________________ 

* ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.». 

9) Τα παραρτήματα II και III διαγράφονται. 



Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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 


