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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ένας από τους κύριους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) της ΕΕ είναι η 
καθιέρωση μέτρων διατήρησης για τη διασφάλιση της βιώσιμης από περιβαλλοντική άποψη 
εκμετάλλευσης των ιχθυαποθεμάτων. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από την τρέχουσα 
κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων της ΕΕ, τα έως τώρα επίπεδα εκμετάλλευσης είναι 
υπερβολικά υψηλά. Το τριάντα τοις εκατό των αξιολογηθέντων αποθεμάτων βρίσκεται 
σήμερα εκτός των ασφαλών βιολογικών ορίων και το 88%  χαρακτηρίζεται από μειωμένη 
απόδοση λόγω της εντατικής αλιείας. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι ποσότητες των 
ωρίμων για αναπαραγωγή ψαριών είναι μικρότερες από τις απαραίτητες για την 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων, με αποτέλεσμα 
να τίθενται σε κίνδυνο τόσο η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
όσο και η ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Μία από τις αιτίες που θεωρείται ότι η ΚΑλΠ έχει αποτύχει είναι ότι τα κράτη μέλη δεν 
έλεγχαν όπως θα έπρεπε τις ποσότητες των ψαριών που αλιεύονται ετησίως σε συνδυασμό με 
την έλλειψη αποτελεσματικού συστήματος για την παρακολούθηση της μεταφόρτωσης των 
ιχθυαποθεμάτων. Εκτός αυτού, το γενικά πολύ χαμηλό επίπεδο των κυρώσεων στη ΕΕ δεν 
αποτρέπει την χρήση παράνομων αλιευτικών πρακτικών. Αντίθετα, επιτρέπει στον αλιευτικό 
κλάδο να θεωρεί τις κυρώσεις ως ένα απλό λειτουργικό κόστος, και  αφαιρεί κάθε 
πραγματικό κίνητρο για συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΚΑλΠ. Η παράβαση των 
ισχυόντων κανόνων  θα πρέπει να επισύρει αποτρεπτικές κυρώσεις. Στα κράτη μέλη με 
αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου θα πρέπει να δίδεται από την άλλη προνομιακή 
πρόσβαση στους κοινοτικούς πόρους και η ΕΚ θα πρέπει να δημιουργήσει κατάλληλα 
οικονομικά κίνητρα βάσει ενός συστήματος επιβράβευσης.
Εφόσον ο κύριος στόχος της ΚΑλΠ είναι η επίτευξη της βιώσιμης χρήσης των αλιευτικών 
πόρων, θα πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά τα υπάρχοντα συστήματα ελέγχου, επιθεώρησης 
και κυρώσεων. Απώτερος στόχος του ελέγχου και της επιβολής της νομοθεσίας είναι να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων και να αποτραπεί η βλάβη των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων λόγω της υπεραλίευσης από πλευράς των επιχειρήσεων. Χωρίς 
αποτελεσματικούς ελέγχους είναι αδύνατον να υπάρξουν αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά τα 
αλιεύματα και τις εκφορτώσεις τους. Η συλλογή λεπτομερών στοιχείων είναι καίριας 
σημασίας για την αξιολόγηση των επιστημονικών συμβουλών, σχετικά με το πόσα ψάρια 
είναι ασφαλές να αλιεύονται έτσι ώστε να διασφαλιστεί μελλοντικά η υγεία των έμβιων 
θαλάσσιων πόρων και η βιωσιμότητα από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη, των 
βιοτικών πόρων των αλιευτικών κοινοτήτων, για τις οποίες διαφορετικά θα υπήρχαν λίγοι 
εναλλακτικοί τρόποι αυτοσυντήρησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει 
δεσμευτικά νομοθετικά μέτρα το 2010 για 
τη μείωση της αλιευτικής ικανότητας της 
ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία από τις κύριες αιτίες της υπεραλίευσης που βρίσκεται σήμερα εν εξελίξει, είναι η κατά πολύ 
πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του ευρωπαϊκού στόλου. Ουσιαστικά, σύμφωνα με την πιο 
πρόσφατη εκτίμηση της Επιτροπής η πλεονάζουσα ικανότητα του στόλου υπερβαίνει το 40%. 
Κανένα σύστημα ελέγχου, όσο αυστηρό και να είναι δεν θα κατορθώσει να πατάξει την απάτη  
εάν δεν εφαρμοστούν αποτελεσματικά προγράμματα μείωσης της ικανότητας. Για αυτόν τον 
λόγο είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει πρώτα το πρόβλημα της 
πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας των κρατών μελών, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για 
την θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στα αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους 
άνω των 10 μέτρων, εγκαθίστανται 
συσκευές σε πλήρη λειτουργία, οι οποίες 
επιτρέπουν τον αυτόματο εντοπισμό τους 
και την αναγνώρισή τους από το σύστημα 
παρακολούθησης σκαφών, μέσω της 
διαβίβασης του γεωγραφικού τους 
στίγματος σε τακτά διαστήματα. Οι εν 
λόγω συσκευές επιτρέπουν επίσης στο 
κέντρο παρακολούθησης αλιείας του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους σημαίας 
την αναζήτηση του αλιευτικού σκάφους. 
Όσον αφορά τα σκάφη συνολικού μήκους 
μεταξύ 10 και 15 μέτρων, η παρούσα 
παράγραφος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 

2. Στα αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους 
άνω των 10 μέτρων, εγκαθίστανται 
συσκευές σε πλήρη λειτουργία, οι οποίες 
επιτρέπουν τον αυτόματο εντοπισμό τους 
και την αναγνώρισή τους από το σύστημα 
παρακολούθησης σκαφών, μέσω της 
διαβίβασης του γεωγραφικού τους 
στίγματος σε τακτά διαστήματα. Οι εν 
λόγω συσκευές επιτρέπουν επίσης στο 
κέντρο παρακολούθησης αλιείας του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους σημαίας 
την αναζήτηση του αλιευτικού σκάφους. 
Όσον αφορά τα σκάφη συνολικού μήκους 
μεταξύ 10 και 15 μέτρων, η παρούσα 
παράγραφος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 
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2012. 2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την έναρξη ισχύος του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 της 29.9.2008 (1η Ιανουαρίου 2010), με τον οποίο ορίζεται 
ένα κοινοτικό σύστημα πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και 
άναρχης αλιείας, κυρίως όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος β, γ και ια, που 
ορίζουν ότι η καταγραφή, τα στοιχεία για τα αλιεύματα και η παρακολούθηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στις ζώνες περιορισμένης πρόσβασης θα πρέπει να αξιολογούνται μέσω 
δορυφορικού ελέγχου.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 ισχύει όσον αφορά τα 
κοινοτικά αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους 15 έως 24 μέτρων από την 1η 
Ιουλίου 2011 και για τα κοινοτικά 
αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους 10 
έως 15 μέρων από την 1η Ιανουαρίου 
2012. Τα κοινοτικά σκάφη συνολικού 
μήκους έως 15 μέτρων δύνανται να 
εξαιρούνται από την παράγραφο 1 εφόσον:

2. Η παράγραφος 1 ισχύει όσον αφορά τα 
κοινοτικά αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους άνω των 10 μέτρων από την 1η 
Ιανουαρίου 2010. Τα κοινοτικά σκάφη 
συνολικού μήκους έως 15 μέτρων δύνανται 
να εξαιρούνται από την παράγραφο 1 
εφόσον:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την έναρξη ισχύος του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 της 29.9.2008 (δηλ. την 1η Ιανουαρίου 2010) , με τον οποίο 
ορίζεται ένα κοινοτικό σύστημα πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας 
και άναρχης αλιείας, κυρίως όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος β, όπου η 
καταγραφή και τα στοιχεία για τα αλιεύματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και να διαβιβάζονται 
μέσω δορυφόρου.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παράγραφος 2 ισχύει όσον αφορά τα 
κοινοτικά αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους 15 έως 24 μέτρων από την 1η 
Ιουλίου 2011 και για τα κοινοτικά 
αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους 10 
έως 15 μέρων από την 1η Ιανουαρίου 
2012. Τα κοινοτικά σκάφη συνολικού 
μήκους έως 15 μέτρων δύνανται να 
εξαιρούνται από την εφαρμογή της 
παραγράφου 2 εφόσον:

4. Η παράγραφος 2 ισχύει όσον αφορά τα 
κοινοτικά αλιευτικά σκάφη συνολικού 
μήκους άνω των 10 μέτρων από την 1η 
Ιανουαρίου 2010. Τα κοινοτικά σκάφη 
συνολικού μήκους έως 15 μέτρων δύνανται 
να εξαιρούνται από την εφαρμογή της 
παραγράφου 2 εφόσον:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την παραπάνω τροπολογία συντρέχουν λόγοι συνάφειας τόσο με τον πρώτο κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 της 29.9.2008 που θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2010, 
με τον οποίο ορίζεται ένα κοινοτικό σύστημα πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της 
παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, όσο και με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 15 του 
παρόντος κανονισμού σχετικά με την υποχρέωση διαβίβασης στοιχείων όσον αφορά τα 
αλιεύματα.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις που κρίνονται ένοχες για 
σημαντική παράβαση των κανόνων της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής δεν 
επωφελούνται από το ευρωπαϊκό ταμείο 
αλιείας, τις συμφωνίες αλιευτικής 
σύμπραξης ή άλλες κρατικές ενισχύσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 7 του κανονισμού 1005/2008 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου όπου η προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση λήψης κρατικών ή κοινοτικών 
ενισχύσεων συνιστά πιθανή κύρωση που μπορεί να επιβληθεί, η προϋπόθεση της συμμόρφωσης  
με τη νομοθεσία προκειμένου να μπορεί να ληφθεί  κρατική χρηματοδότηση θα αποτελέσει 
κίνητρο για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού όπως και στο να διασφαλιστεί 
ότι οι κρατικές ενισχύσεις δεν στηρίζουν παράνομες δραστηριότητες.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή ορίζει δείκτες απόδοσης 
και οικονομικά κίνητρα που θα 
αποτελέσουν τη βάση για ένα σύστημα 
επιβράβευσης των κρατών μελών που 
συμμορφώνονται πλήρως με τους 
κανόνες που αφορούν τη διατήρηση, τον 
έλεγχο και την επιβολή της νομοθεσίας 
μέσα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα κράτη μέλη με αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου θα μπορούσαν να παρασχεθούν μέτρα 
επιβράβευσης που θα τους παρέχουν προνομιακή πρόσβαση στους πόρους. Η κοινοτική 
χρηματοδοτική συνεισφορά που δίδεται υπέρ των προγραμμάτων ελέγχου της αλιείας των 
κρατών μελών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επιβράβευση των κρατών μελών με 
αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου.
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