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ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2017  

εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με την 

Κοινή Αλιευτική Πολιτική 

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,  

                                                 
1  Γνώμη της 18ης Οκτωβρίου 2017 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη 

Εφημερίδα). 
2  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017. 
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 προβλέπει την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 

αλιευμάτων που υπόκεινται σε όρια και στη Μεσόγειο των αλιευμάτων για τα οποία 

προβλέπονται ελάχιστα μεγέθη («υποχρέωση εκφόρτωσης»). 

(2) Στα πολυετή σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013 και στα σχέδια διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου2 πρόκειται να θεσπιστούν 

λεπτομερείς διατάξεις με σκοπό να διευκολύνουν την εφαρμογή της υποχρέωσης 

εκφόρτωσης («σχέδια απορρίψεων»). 

(3) Το άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 προβλέπει ότι, εάν 

δεν έχουν θεσπιστεί πολυετή σχέδια ή σχέδια διαχείρισης, η Επιτροπή μπορεί να 

εγκρίνει σχέδια απορρίψεων σε προσωρινή βάση και για περίοδο που δεν υπερβαίνει 

τα τρία έτη.  

(4) Η πείρα έχει δείξει ότι η προετοιμασία και έγκριση πολυετών σχεδίων ή σχεδίων 

διαχείρισης που περιλαμβάνουν σχέδια απορρίψεων διαρκεί περισσότερο από ό,τι είχε 

προβλεφθεί κατά τον χρόνο έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.  

                                                 
1  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)  
2  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, 

σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη 

Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11). 
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(5) Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η περίοδος κατά την οποία η Επιτροπή 

μπορεί να εγκρίνει σχέδια απορρίψεων ελλείψει πολυετών σχεδίων ή σχεδίων 

διαχείρισης.  

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«6.  Εάν δεν θεσπιστεί πολυετές σχέδιο, ή σχέδιο διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 18 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, για τον εν λόγω τύπο αλιείας, ανατίθεται 

στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος 

κανονισμού, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος 

κανονισμού, για τον καθορισμό σε προσωρινή βάση ειδικών σχεδίων απορρίψεων 

που περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 στοιχεία α) έως ε) του 

παρόντος άρθρου για αρχική περίοδο τριών ετών το πολύ η οποία μπορεί να 

ανανεωθεί για περαιτέρω συνολική περίοδο τριών ετών. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

συνεργάζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού στην 

επεξεργασία του εν λόγω σχεδίου ενόψει της έκδοσης από την Επιτροπή τέτοιων 

πράξεων ή της υποβολής πρότασης σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία.». 
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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 

 

 

 


