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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το έγγραφο εργασίας περιγράφει συνοπτικά την πρόταση της Επιτροπής και παρέχει σύντοµη
πολιτική ανάλυση. Η παρούσα γνωµοδότηση προτείνει µια σειρά τροπολογιών που
αποσκοπούν να εξασφαλίσουν ότι το ΕΤΘΑ συνεισφέρει στην προσπάθεια υλοποίησης των
στόχων της ΚΑλΠ και επιτυγχάνει µια περιβαλλοντικά βιώσιµη διαχείριση της αλιείας εντός
και εκτός Ευρώπης.
Οι κύριες τροπολογίες επικεντρώνονται σε ορισµένα συγκεκριµένα σηµεία.
Ορισµένοι τύποι χρηµατοδότησης καταργούνται, όπως:
• για την αποθήκευση ψαριών που αλιεύονται όταν δεν υπάρχει αγορά. Μεταξύ του
να αλιεύονται ψάρια µόνο όταν οι συνθήκες της αγοράς εγγυώνται καλή τιµή και
του να αποθεµατοποιούνται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα είναι προτιµητέο το
πρώτο·
• για τα ασφάλιστρα των εκµεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας, δεδοµένου ότι
πρόκειται για δαπάνες που πρέπει να επιβαρύνουν τους ίδιους τους επιχειρηµατίες
και όχι τους φορολογούµενους·
• για ενίσχυση της διαχείρισης των «µεταβιβάσιµων αδειών αλιείας»·
• για διαφήµιση και κυκλοφορία στην αγορά ψαριών για τα οποία υπάρχει
περιορισµένη ή καθόλου ζήτηση στην αγορά.
Σε αρκετά σηµεία προστίθενται διατυπώσεις που επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι η ενίσχυση
δεν έχει ως συνέπεια την υπεραλίευση.
Τα κονδύλια ανακατανέµονται για να στηριχτεί η συγκέντρωση επιστηµονικών και άλλων
στοιχείων και για να βελτιωθεί η επιτήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Το τµήµα που αφορά τις υδατοκαλλιέργειες τροποποιείται για να µετατοπιστεί η έµφαση από
την απλουστευτική προαγωγή της υδατοκαλλιέργειας, ενός κλάδου που µπορεί να προξενήσει
σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα εάν δεν τύχει καλής διαχείρισης, προς µια
µεγαλύτερη περιβαλλοντική βιωσιµότητα για τις δραστηριότητες της υδατοκαλλιέργειας.
Η αλιεία είναι ουσιαστικά η ιδιωτική εκµετάλλευση ενός δηµόσιου αγαθού και συνοδεύεται
κατά συνέπεια από ορισµένες ευθύνες που περιστρέφονται κυρίως γύρω από την µέριµνα για
αποφυγή της εξάντλησης των αλιευτικών πόρων ή της υποβάθµισης του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και των παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτό για την επιβίωσή
τους. Η χρηµατοδότηση πρέπει κατά προτίµηση να αποσκοπεί είτε στην συγκέντρωση
δεδοµένων που θα επιτρέψουν την διεξαγωγή αναλύσεων περί βιωσιµότητας των αλιευτικών
δραστηριοτήτων είτε στην στήριξη όσων αλιεύουν µε τον πλέον βιώσιµο από περιβαλλοντική
και κοινωνική άποψη. Τροπολογίες έχουν κατατεθεί προς τον σκοπό αυτό, καθώς επίσης και
για να εδραιώσουν την προληπτική προσέγγιση και την βασισµένη στο οικοσύστηµα
διαχείριση της αλιείας.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων καλεί την
Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να ενσωµατώσει στην έκθεσή της τις
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 2
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Το πεδίο εφαρµογής του ΕΤΘΑ θα
πρέπει να καλύπτει τη στήριξη της ΚΑλΠ
η οποία εκτείνεται στη διατήρηση,
διαχείριση και εκµετάλλευση των έµβιων
υδάτινων πόρων, των έµβιων πόρων που
ζουν σε γλυκά ύδατα και την
υδατοκαλλιέργεια, καθώς και στη
µεταποίηση και εµπορία των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι
δραστηριότητες αυτές ασκούνται στην
επικράτεια των κρατών µελών ή σε
κοινοτικά ύδατα, συµπεριλαµβανοµένων
και εκείνων που ασκούνται από αλιευτικά
σκάφη τα οποία φέρουν τη σηµαία τρίτων
χωρών και είναι νηολογηµένα σε τρίτες
χώρες ή από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή
από υπηκόους των κρατών µελών, µε την
επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του
κράτους σηµαίας και τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 117 της Σύµβασης
των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της
Θάλασσας.

(2) Το πεδίο εφαρµογής του ΕΤΘΑ θα
πρέπει να καλύπτει τη στήριξη της ΚΑλΠ
η οποία εκτείνεται στη διατήρηση,
διαχείριση και την βιώσιµη εκµετάλλευση
των έµβιων υδάτινων πόρων, των έµβιων
πόρων που ζουν σε γλυκά ύδατα και την
υδατοκαλλιέργεια, καθώς και στη
µεταποίηση και εµπορία των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι
δραστηριότητες αυτές ασκούνται στην
επικράτεια των κρατών µελών ή σε
κοινοτικά ύδατα, συµπεριλαµβανοµένων
και εκείνων που ασκούνται από αλιευτικά
σκάφη τα οποία φέρουν τη σηµαία τρίτων
χωρών και είναι νηολογηµένα σε τρίτες
χώρες ή από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή
από υπηκόους των κρατών µελών, µε την
επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του
κράτους σηµαίας και τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 117 της Σύµβασης
των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της
Θάλασσας.

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 3
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η επιτυχία της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής εξαρτάται από ένα
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αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου,
επιθεώρησης και εφαρµογής, καθώς και
από αξιόπιστα και πλήρη στοιχεία, για
σκοπούς τόσο επιστηµονικών συµβουλών
όσο και εφαρµογής και ελέγχου. Ως εκ
τούτου το ΕΤΘΑ θα πρέπει να υποστηρίζει
αυτές τις πολιτικές.

αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου,
επιθεώρησης και εφαρµογής, καθώς και
από αξιόπιστα, πλήρη και εµπρόθεσµα
στοιχεία, για σκοπούς τόσο επιστηµονικών
συµβουλών όσο και εφαρµογής και
ελέγχου. Ως εκ τούτου το ΕΤΘΑ θα πρέπει
να υποστηρίζει αυτές τις πολιτικές.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 6
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα
συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της
ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να
επικεντρωθεί σε ένα περιορισµένο αριθµό
βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται
µε την ενίσχυση της καινοτοµίας και της
βασιζόµενης γνώση αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της
βιώσιµης και αποδοτικής ως προς τους
πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και
την αύξηση της απασχόλησης και της
εδαφικής συνοχής, µέσω της
αποδέσµευσης του δυναµικού ανάπτυξης
και δηµιουργίας θέσεων εργασίας των
παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών
κοινοτήτων και της προώθησης της
διαφοροποίησης των αλιευτικών
δραστηριοτήτων σε άλλους κλάδους της
θαλάσσιας οικονοµίας.

(6) Για να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΘΑ θα
συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της
ΚΑλΠ, της ΟΘΠ και της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να
επικεντρωθεί σε ένα περιορισµένο αριθµό
βασικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται
µε την ενίσχυση της καινοτοµίας και της
βασιζόµενης στη γνώση αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, την διαµόρφωση
περιβαλλοντικά βιώσιµης και αποδοτικής
ως προς τους πόρους αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, µε έµφαση στην
βιολογική υδατοκαλλιέργεια και την
αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής
συνοχής, µέσω της αποδέσµευσης του
δυναµικού ανάπτυξης και δηµιουργίας
θέσεων εργασίας των παράκτιων και
εσωτερικών αλιευτικών κοινοτήτων και
της προώθησης της διαφοροποίησης των
αλιευτικών δραστηριοτήτων σε άλλους
κλάδους της θαλάσσιας οικονοµίας.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 8
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Ο γενικός στόχος της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής είναι να διασφαλίζει

(8) Ο γενικός στόχος της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής είναι να διασφαλίζει
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ότι οι δραστηριότητες της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας συµβάλλουν στη
δηµιουργία µακροπρόθεσµα βιώσιµων
περιβαλλοντικών συνθηκών, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη. Πρέπει επίσης να
συµβάλλει στην αύξηση της
παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο
διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη
σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης
να διασφαλίζει τη διαθεσιµότητα των
πόρων και το ότι οι προµήθειες θα φτάνουν
στους καταναλωτές σε λογικές τιµές.

ότι οι δραστηριότητες της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας εξασφαλίζουν την
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των έµβιων
υδάτινων πόρων οι οποίες είναι
προαπαιτούµενο για την οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη. Πρέπει επίσης να
συµβάλλει στην αύξηση της
παραγωγικότητας, σε ένα εύλογο επίπεδο
διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο και στη
σταθερότητα των αγορών, καθώς επίσης
να διασφαλίζει τη µακροπρόθεσµη
διαθεσιµότητα των πόρων και το ότι οι
προµήθειες θα φτάνουν στους
καταναλωτές σε λογικές τιµές.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 9
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Είναι καθοριστικής σηµασίας να
ενσωµατωθούν καλύτερα οι
περιβαλλοντικές ανησυχίες στην ΚΑλΠ η
οποία θα πρέπει να υλοποιήσει τους
σκοπούς και τους στόχους της
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η
ΚΑλΠ αποσκοπεί σε εκµετάλλευση των
έµβιων υδάτινων πόρων η οποία
αποκαθιστά και διατηρεί τους αλιευτικούς
πόρους σε επίπεδα που καθιστούν δυνατή
την παραγωγή µέγιστης βιώσιµης
απόδοσης το αργότερο έως το 2015. Η
ΚΑλΠ εφαρµόζει την προληπτική και την
οικοσυστηµική προσέγγιση όσον αφορά
τη διαχείριση των τύπων αλιείας. Κατά
συνέπεια, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να
συµβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στην Οδηγία
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17ης Ιουνίου 2008 για τη δηµιουργία
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα
της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον
(οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια

(9) Είναι καθοριστικής σηµασίας να
ενσωµατωθούν καλύτερα οι
περιβαλλοντικές ανησυχίες στην ΚΑλΠ η
οποία θα πρέπει να υλοποιήσει τους
σκοπούς και τους στόχους της
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η
ΚΑλΠ αποσκοπεί σε µια βιώσιµη
εκµετάλλευση των έµβιων υδάτινων πόρων
η οποία αποκαθιστά και διατηρεί όλους
τους πόρους των αλιευόµενων ειδών πάνω
από τα επίπεδα που µπορούν να
εξασφαλίσουν τη µέγιστη βιώσιµη
απόδοση, ή από την σχετική
υποκατάστατη µεταβλητή το αργότερο
έως το 2015. Η ΚΑλΠ εφαρµόζει την
προληπτική προσέγγιση και την
οικοσυστηµική διαχείριση των τύπων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Κατά
συνέπεια, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να
συµβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στην Οδηγία
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17ης Ιουνίου 2008 για τη δηµιουργία

PE489.647v02-00

EL

6/86

AD\915283EL.doc

στρατηγική).

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα
της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον
(οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια
στρατηγική).

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 15
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα
διακυβεύονταν αν η χρηµατοδοτική
ενίσχυση της Ένωσης στο πλαίσιο του
ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στους οικονοµικούς
φορείς οι οποίοι, εκ των προτέρων, δεν θα
συµµορφώνονταν µε τις απαιτήσεις που
σχετίζονται µε το δηµόσιο συµφέρον της
διατήρησης των έµβιων υδάτινων πόρων.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι
αποδεκτοί µόνον οι οικονοµικοί φορείς
που, µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα πριν από την υποβολή αίτησης
για ενίσχυση, δεν συµµετείχαν στη
λειτουργία, στη διαχείριση ή στην
ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που
περιλαµβάνονται στον κατάλογο σκαφών
ΠΛΑ της Ένωσης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συµβουλίου, της
29ης Σεπτεµβρίου 2008, περί δηµιουργίας
κοινοτικού συστήµατος πρόληψης,
αποτροπής και εξάλειψης της παράνοµης,
λαθραίας και άναρχης αλιείας,
τροποποίησης των κανονισµών (ΕΟΚ)
αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και
(ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ)
αριθ. 1447/1999, που έχουν διαπράξει
σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή
του άρθρου 90 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 της
20ής Νοεµβρίου 2009 περί θεσπίσεως
κοινοτικού συστήµατος ελέγχου της
τήρησης των κανόνων της κοινής

(15) Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα
διακυβεύονταν αν η χρηµατοδοτική
ενίσχυση της Ένωσης στο πλαίσιο του
ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στους οικονοµικούς
φορείς οι οποίοι, εκ των προτέρων, δεν θα
συµµορφώνονταν µε τις απαιτήσεις που
σχετίζονται µε το δηµόσιο συµφέρον της
διατήρησης των έµβιων υδάτινων πόρων.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι
αποδεκτοί µόνον οι οικονοµικοί φορείς
που, µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα πριν από την υποβολή αίτησης
για ενίσχυση, δεν συµµετείχαν στη
λειτουργία, στη διαχείριση ή στην
ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που
περιλαµβάνονται στον κατάλογο σκαφών
ΠΛΑ της Ένωσης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συµβουλίου, της
29ης Σεπτεµβρίου 2008, περί δηµιουργίας
κοινοτικού συστήµατος πρόληψης,
αποτροπής και εξάλειψης της παράνοµης,
λαθραίας και άναρχης αλιείας,
τροποποίησης των κανονισµών (ΕΟΚ)
αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και
(ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ)
αριθ. 1447/1999, που έχουν διαπράξει
σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή
του άρθρου 90 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 της
20ής Νοεµβρίου 2009 περί θεσπίσεως
κοινοτικού συστήµατος ελέγχου της
τήρησης των κανόνων της κοινής
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αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ.
2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ)
αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005,
(ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ.
388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ.
676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ)
αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και
καταργήσεως των κανονισµών (ΕΟΚ)
αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και
(ΕΚ) αριθ. 1966/2006 ή άλλες περιπτώσεις
µη συµµόρφωσης προς τους κανόνες της
ΚΑλΠ που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη
βιωσιµότητα των σχετικών αποθεµάτων
και συνιστούν σοβαρή απειλή για τη
βιώσιµη εκµετάλλευση των έµβιων
θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία
αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσµούς
των αλιευόµενων ειδών πάνω από τα
επίπεδα εκείνα που µπορούν να
εξασφαλίσουν τη µέγιστη βιώσιµη
απόδοση (στο εξής ΜΒΑ).

αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ.
2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ)
αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005,
(ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ.
388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ.
676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ)
αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και
καταργήσεως των κανονισµών (ΕΟΚ)
αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και
(ΕΚ) αριθ. 1966/2006 ή άλλες περιπτώσεις
µη συµµόρφωσης προς τους κανόνες της
ΚΑλΠ που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη
βιωσιµότητα των σχετικών αποθεµάτων
και συνιστούν σοβαρή απειλή για τη
µακροπρόθεσµα βιώσιµη εκµετάλλευση
των έµβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων
η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους
πληθυσµούς των αλιευόµενων ειδών πάνω
από τα επίπεδα εκείνα που µπορούν να
εξασφαλίσουν τη µέγιστη βιώσιµη
απόδοση (στο εξής ΜΒΑ) ή από την
σχετική υποκατάστατη µεταβλητή µέχρι
το 2015.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 18
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα
διακυβεύονταν επίσης, αν η
χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ένωσης στο
πλαίσιο του ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στα
κράτη µέλη που δεν συµµορφώνονται µε
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από
τους κανόνες της ΚΑλΠ που σχετίζονται
µε το δηµόσιο συµφέρον της διατήρησης
των έµβιων υδάτινων πόρων, όπως οι
υποχρεώσεις συλλογής δεδοµένων και
εφαρµογής του ελέγχου. Επιπλέον, αν δεν
τηρηθούν οι εν λόγω υποχρεώσεις υπάρχει
κίνδυνος να µην ανιχνευτούν από τα κράτη
µέλη απαράδεκτοι δικαιούχοι ή µη

(18) Η επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ θα
διακυβεύονταν επίσης, αν η
χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ένωσης στο
πλαίσιο του ΕΤΘΑ καταβαλλόταν στα
κράτη µέλη που δεν συµµορφώνονται µε
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από
τους κανόνες της ΚΑλΠ που σχετίζονται
µε το δηµόσιο συµφέρον της διατήρησης
των έµβιων υδάτινων πόρων, όπως οι
υποχρεώσεις συλλογής δεδοµένων,
επίτευξης ισορροπίας µεταξύ της
αλιευτικής ικανότητας και των
αλιευτικών δυνατοτήτων και εφαρµογής
του ελέγχου. Επιπλέον, αν δεν τηρηθούν οι
εν λόγω υποχρεώσεις υπάρχει κίνδυνος να
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επιλέξιµες δράσεις.

µην ανιχνευτούν από τα κράτη µέλη
απαράδεκτοι δικαιούχοι ή µη επιλέξιµες
δράσεις.

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 24
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει µια
ετήσια κατανοµή ανά κράτος µέλος των
διαθέσιµων πιστώσεων υποχρεώσεων,
χρησιµοποιώντας αντικειµενικά και
διαφανή κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια θα
πρέπει να περιλαµβάνουν τις ιστορικές
κατανοµές στο πλαίσιο του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και την ιστορική
κατανάλωση σύµφωνα µε τον κανονισµό
αριθ. 861/2006 του Συµβουλίου.

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει και
να δηµοσιοποιήσει µια ετήσια κατανοµή
ανά κράτος µέλος των διαθέσιµων
πιστώσεων υποχρεώσεων,
χρησιµοποιώντας αντικειµενικά και
διαφανή κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια θα
πρέπει να περιλαµβάνουν τις ιστορικές
κατανοµές στο πλαίσιο του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και την ιστορική
κατανάλωση σύµφωνα µε τον κανονισµό
αριθ. 861/2006 του Συµβουλίου.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 26
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Σύµφωνα µε το στόχο της
απλοποίησης, όλες οι δραστηριότητες του
ΕΤΘΑ που εµπίπτουν στην επιµερισµένη
διαχείριση, περιλαµβανοµένου του ελέγχου
και της συλλογής δεδοµένων, θα πρέπει να
έχουν τη µορφή ενιαίου επιχειρησιακού
προγράµµατος ανά κράτος µέλος,
σύµφωνα µε την εθνική του δοµή. Η
διαδικασία προγραµµατισµού καλύπτει την
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2020. Κάθε κράτος
µέλος καταρτίζει ένα ενιαίο επιχειρησιακό
πρόγραµµα. Κάθε πρόγραµµα θα πρέπει να
προσδιορίζει µια στρατηγική για την
επίτευξη των στόχων σε σχέση µε τις
προτεραιότητες της Ένωσης για το ΕΤΘΑ

(26) Σύµφωνα µε το στόχο της
απλοποίησης, όλες οι δραστηριότητες του
ΕΤΘΑ που εµπίπτουν στην επιµερισµένη
διαχείριση, περιλαµβανοµένου του ελέγχου
και της συλλογής δεδοµένων, θα πρέπει να
έχουν τη µορφή ενιαίου επιχειρησιακού
προγράµµατος ανά κράτος µέλος,
σύµφωνα µε την εθνική του δοµή. Η
διαδικασία προγραµµατισµού καλύπτει την
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2020. Κάθε κράτος
µέλος καταρτίζει ένα ενιαίο επιχειρησιακό
πρόγραµµα. Κάθε πρόγραµµα θα πρέπει να
προσδιορίζει µια στρατηγική για την
επίτευξη των στόχων σε σχέση µε τις
προτεραιότητες της Ένωσης για το ΕΤΘΑ
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και µια επιλογή µέτρων. Ο
προγραµµατισµός θα πρέπει να
συµµορφώνεται µε τις προτεραιότητες της
Ένωσης, ενώ είναι προσαρµοσµένος µε τα
εθνικά πλαίσια και συµπληρώνει τις άλλες
πολιτικές της Ένωσης, ιδίως την πολιτική
αγροτικής ανάπτυξης και την πολιτική
συνοχής.

και µια επιλογή µέτρων. Ο
προγραµµατισµός θα πρέπει να
συµµορφώνεται µε τις προτεραιότητες της
Ένωσης, ενώ είναι προσαρµοσµένος µε τα
εθνικά πλαίσια και συµπληρώνει τις άλλες
πολιτικές της Ένωσης, ιδίως την πολιτική
αγροτικής ανάπτυξης και την πολιτική
συνοχής και περιβάλλοντος.

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 31
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31) Προκειµένου να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα και η οικονοµική
απόδοση των αλιευτικών δραστηριοτήτων,
είναι ζωτικής σηµασίας να τονωθεί η
καινοτοµία και η επιχειρηµατικότητα. Ως
εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει
καινοτόµες δράσεις και την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων.

(31) Προκειµένου να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα και η οικονοµική
απόδοση των αλιευτικών δραστηριοτήτων,
είναι ζωτικής σηµασίας να τονωθεί η
καινοτοµία και η επιχειρηµατικότητα. Ως
εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει
καινοτόµες και περιβαλλοντικά βιώσιµες
δράσεις και την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων κατά τρόπο που συνάδει µε
τον στόχο αποκατάστασης και
διατήρησης του πληθυσµού των
αλιευµάτων πάνω από τα επίπεδα που
µπορούν να επιτύχουν τη µέγιστη
βιώσιµη απόδοση µέχρι το 2015, µε τον
στόχο επίτευξης και διατήρησης καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης µέχρι το
2020 και σύµφωνα µε την αρχή της
προφύλαξης και µε τους κανόνες µιας
οικοσυστηµικής διαχείρισης της αλιείας.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 32
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο
είναι επίσης ζωτικής σηµασίας για την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της

(32) Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο
είναι επίσης ζωτικής σηµασίας για την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
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οικονοµικής απόδοσης της αλιείας και των
θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Ως εκ
τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη
διά βίου µάθηση, τη συνεργασία µεταξύ
επιστηµόνων και αλιέων, τονώνοντας τη
διάδοση της γνώσης, καθώς και για
συµβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν
στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων
και της ανταγωνιστικότητας των
οικονοµικών φορέων.

οικονοµικής απόδοσης της αλιείας και των
θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Ως εκ
τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει
την κατάρτιση, την εκπαίδευση και τη διά
βίου µάθηση, τη συνεργασία µεταξύ
επιστηµόνων και αλιέων, τονώνοντας τη
διάδοση της γνώσης και την προβολή των
επαγγελµατικών ευκαιριών στα ναυτικά
επαγγέλµατα, καθώς και για
συµβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν
στη βελτίωση εν γένει της βιωσιµότητας,
των επιδόσεων και της
ανταγωνιστικότητας των οικονοµικών
φορέων.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 36
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36) Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι
ανάγκες υγείας και ασφάλειας επί του
σκάφους, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει
τις επενδύσεις που καλύπτουν την
ασφάλεια και την υγιεινή επί του σκάφους.

(36) Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι
ανάγκες υγείας και ασφάλειας επί του
σκάφους, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει
τις επενδύσεις που καλύπτουν την
ασφάλεια και την υγιεινή επί του σκάφους
υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν
θα οδηγήσει σε αύξηση της αλιευτικής
ικανότητας του σκάφους.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 37
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37) Ως αποτέλεσµα της εγκατάστασης
συστηµάτων µεταβιβάσιµων αδειών
αλιείας που προβλέπονται στο άρθρο 27
του [κανονισµού για την ΚΑλΠ] και
προκειµένου να υποστηριχθούν τα κράτη
µέλη στην εφαρµογή αυτών των νέων
συστηµάτων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να
παρέχει στήριξη όσον αφορά την
AD\915283EL.doc
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ανάπτυξη δυναµικότητας και την
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
Αιτιολόγηση
Οι µεταβιβάσιµες άδειες αλιείας δεν αποτελούν κατάλληλη λύση στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζει ο αλιευτικός τοµέας.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 38
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38) Η εισαγωγή των συστηµάτων
µεταβιβάσιµων αδειών αλιείας
αναµένεται να καταστήσει τον κλάδο πιο
ανταγωνιστικό. Κατά συνέπεια, ενδέχεται
να υπάρξει ανάγκη για νέες
επαγγελµατικές ευκαιρίες εκτός των
αλιευτικών δραστηριοτήτων. Ως εκ
τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει
τη διαφοροποίηση και τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας σε αλιευτικές
κοινότητες, ιδίως στηρίζοντας την
ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τη
µετατροπή των σκαφών για θαλάσσιες
δραστηριότητες εκτός των αλιευτικών
δραστηριοτήτων για µικρής κλίµακας
παράκτια αλιευτικά σκάφη. Αυτή η
τελευταία δράση φαίνεται ότι είναι
κατάλληλη, αφού τα µικρής κλίµακας
παράκτια αλιευτικά σκάφη δεν
καλύπτονται από τα συστήµατα
µεταβιβάσιµων αδειών αλιείας.

(38) Η ανάγκη µείωσης της πλεονάζουσας
αλιευτικής ικανότητας προκειµένου να
επιτευχθεί µια ισορροπία µεταξύ της
αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών
δυνατοτήτων ενδέχεται να δηµιουργήσει
µια ανάγκη για νέες επαγγελµατικές
ευκαιρίες εκτός των αλιευτικών
δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ
θα πρέπει να στηρίζει τη διαφοροποίηση
και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας σε
αλιευτικές κοινότητες, συγκεκριµένα
στηρίζοντας τις νέες επιχειρήσεις, ιδίως
τις πολύ µικρές επιχειρήσεις.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 39
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39) Ο στόχος της κοινής αλιευτικής
πολιτικής είναι να διασφαλιστεί η βιώσιµη

(39) Ο στόχος της κοινής αλιευτικής
πολιτικής είναι να διασφαλιστεί η βιώσιµη
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εκµετάλλευση των αλιευτικών
αποθεµάτων. Η πλεονάζουσα αλιευτική
ικανότητα έχει αναγνωριστεί ως σηµαντική
κινητήρια δύναµη της υπεραλίευσης.
Εποµένως είναι πρωταρχικής σηµασίας να
προσαρµοστεί ο αλιευτικός στόλος της
Ένωσης στους διαθέσιµους πόρους. Η
αποµάκρυνση της πλεονάζουσας
αλιευτικής ικανότητας µέσω κρατικών
ενισχύσεων, όπως η προσωρινή ή µόνιµη
παύση της δραστηριότητας και συστήµατα
διάλυσης έχει αποδειχθεί
αναποτελεσµατική. Ως εκ τούτου, το
ΕΤΘΑ θα στηρίζει τη δηµιουργία και τη
διαχείριση συστηµάτων µεταβιβάσιµων
αδειών αλιείας που στοχεύουν στη
µείωση της πλεονάζουσας αλιευτικής
ικανότητας και την αύξηση των
επιδόσεων και της κερδοφορίας των
ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων.

εκµετάλλευση των αλιευτικών
αποθεµάτων. Η πλεονάζουσα αλιευτική
ικανότητα έχει αναγνωριστεί ως σηµαντική
κινητήρια δύναµη της υπεραλίευσης.
Εποµένως είναι πρωταρχικής σηµασίας να
επιτευχθεί µια σταθερή και διαρκής
ισορροπία µεταξύ του αλιευτικού στόλου
της Ένωσης και των αλιευτικών
δυνατοτήτων. Όπως επισηµαίνεται στην
Πράσινη Βίβλο, παρά την δαπάνη επί
σειρά ετών σηµαντικών χρηµατικών
ποσών, η αποµάκρυνση της πλεονάζουσας
αλιευτικής ικανότητας µέσω κρατικών
ενισχύσεων, όπως η προσωρινή ή µόνιµη
παύση της δραστηριότητας και συστήµατα
διάλυσης έχει αποδειχθεί
αναποτελεσµατική και οι στόλοι της ΕΕ
εξακολουθούν να µην έχουν το µέγεθος
και την σύνθεση που ενδείκνυνται σε
σχέση µε τους πόρους που διατίθενται. Οι
πόροι του ΕΤΘΑ πρέπει να
χρησιµοποιούνται για να ενισχύονται οι
αλιείς και τα σκάφη που αλιεύουν κατά
τον πλέον βιώσιµο τρόπο από
περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 40
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
διαγράφεται

(40) Με την πλεονάζουσα αλιευτική
ικανότητα να είναι µία από τις βασικές
κινητήριες δυνάµεις της υπεραλίευσης,
πρέπει να ληφθούν µέτρα για την
προσαρµογή του αλιευτικού στόλου της
Ένωσης στους διαθέσιµους πόρους. Σε
αυτό το πλαίσιο, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να
στηρίζει τη δηµιουργία, την τροποποίηση
και τη διαχείριση των συστηµάτων
µεταβιβάσιµων αδειών αλιείας που
εισήγαγε η ΚΑλΠ ως εργαλεία
διαχείρισης για τη µείωση της
πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας.
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Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 41
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41) Είναι πρωταρχικής σηµασίας να
ενσωµατωθούν οι περιβαλλοντικές
ανησυχίες στο ΕΤΘΑ και να στηριχθεί η
εφαρµογή των µέτρων διατήρησης στο
πλαίσιο της ΚΑλΠ, λαµβάνοντας όµως
υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που
επικρατούν στα ύδατα της Ένωσης. Για το
σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να
αναπτυχθεί µια περιφερειακή προσέγγιση
στα µέτρα διατήρησης.

(41) Είναι πρωταρχικής σηµασίας να
ενσωµατωθούν οι περιβαλλοντικές
ανησυχίες στο ΕΤΘΑ και να προαχθούν
δράσεις για τον µετριασµό των
επιπτώσεων και την προσαρµογή του
θαλάσσιου, παράκτιου και νησιωτικού
περιβάλλοντος στην κλιµατική αλλαγή, µε
ιδιαίτερη έµφαση στις πλέον ευάλωτες,
από περιβαλλοντικής απόψεως περιοχές·
να στηριχθεί η εφαρµογή των µέτρων
διατήρησης στο πλαίσιο της ΚΑλΠ,
λαµβάνοντας όµως υπόψη τις διαφορετικές
συνθήκες που επικρατούν στα ύδατα της
Ένωσης. Για το σκοπό αυτό είναι
απαραίτητο να αναπτυχθεί µια
περιφερειακή προσέγγιση στα µέτρα
διατήρησης που διευκολύνει την
συνεργασία και την συνοχή µεταξύ των
κρατών µελών που µοιράζονται
συγκεκριµένη αλιεία.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 42
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42) Στο ίδιο πνεύµα, το ΕΤΘΑ θα πρέπει
να στηρίζει τη µείωση των επιπτώσεων της
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως
µέσω της προώθησης της οικολογικής
καινοτοµίας, πιο επιλεκτικών εργαλείων
αλιείας και εξοπλισµού, καθώς και µέτρων
που αποσκοπούν στην προστασία και
αποκατάσταση της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων
και των υπηρεσιών που παρέχουν,

(42) Στο ίδιο πνεύµα, το ΕΤΘΑ θα πρέπει
να στηρίζει τη µείωση και, όπου είναι
εφικτό, την εξάλειψη των επιπτώσεων της
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως
µέσω της προώθησης της οικολογικής
καινοτοµίας που µπορεί αποδεδειγµένα να
βελτιώσει την µακροπρόθεσµη
βιωσιµότητα, από περιβαλλοντική
άποψη, της αλιείας και να µειώσει τον
αντίκτυπο που έχει αυτή στο θαλάσσιο
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περιβάλλον, µέσω πιο επιλεκτικών
εργαλείων αλιείας και εξοπλισµού, καθώς
και µέσω µέτρων που αποσκοπούν στην
προστασία και αποκατάσταση της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των
οικοσυστηµάτων και των υπηρεσιών που
παρέχουν, κατά τρόπο που συνάδει µε τον
στόχο αποκατάστασης και διατήρησης
του πληθυσµού των αλιευµάτων πάνω
από τα επίπεδα που µπορούν να
επιτύχουν τη µέγιστη βιώσιµη απόδοση
µέχρι το 2015, µε τον στόχο επίτευξης και
διατήρησης καλής περιβαλλοντικής
κατάστασης µέχρι το 2020 και σύµφωνα
µε τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα
της ΕΕ έως το 2020.

σύµφωνα µε τη Στρατηγική για τη
Βιοποικιλότητα της ΕΕ έως το 2020.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 43
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43) Σύµφωνα µε την απαγόρευση των
απορρίψεων που εισήγαγε η ΚΑλΠ, το
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις
επενδύσεις επί του σκάφους, οι οποίες
στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή χρήση
των ανεπιθύµητων αλιευµάτων και στην
αξιοποίηση των υποχρησιµοποιούµενων
συστατικών στοιχείων των αλιευµάτων.
Λαµβάνοντας υπόψη την έλλειψη πόρων,
προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αξία των
αλιευµάτων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να
στηρίζει τις επενδύσεις επί του σκάφους
που στοχεύουν στην προσθήκη εµπορικής
αξίας στα αλιεύµατα.

(43) Σύµφωνα µε την απαγόρευση των
απορρίψεων που εισήγαγε η ΚΑλΠ, το
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις
επενδύσεις σχετικά µε την επιλεκτικότητα
των αλιευτικών εργαλείων µε σκοπό την
αποφυγή, την µείωση και, όπου είναι
εφικτό, την εξάλειψη των ανεπιθύµητων
αλιευµάτων και επενδύσεις επί του
σκάφους που αποσκοπούν στην
αξιοποίηση των υποχρησιµοποιούµενων
συστατικών στοιχείων των αλιευµάτων.
Λαµβάνοντας υπόψη την έλλειψη πόρων,
προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αξία των
αλιευµάτων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να
στηρίζει τις επενδύσεις επί του σκάφους
που στοχεύουν στην προσθήκη εµπορικής
αξίας στα αλιεύµατα.

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 44
AD\915283EL.doc
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44) Έχοντας επίγνωση της σηµασίας των
αλιευτικών λιµένων, των τόπων
εκφόρτωσης και των καταφυγίων, το
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις σχετικές
επενδύσεις, ιδίως για την αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης, της προστασίας
του περιβάλλοντος, της ποιότητας των
προϊόντων που εκφορτώνονται, καθώς και
της ασφάλειας και των συνθηκών
εργασίας.

(44) Έχοντας επίγνωση της σηµασίας των
αλιευτικών λιµένων, των τόπων
εκφόρτωσης και των καταφυγίων, το
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις σχετικές
επενδύσεις, ιδίως για την αύξηση της
καταχώρησης των αλιευµάτων, της
ενεργειακής απόδοσης, της προστασίας
του περιβάλλοντος, της ποιότητας των
προϊόντων που εκφορτώνονται σύµφωνα
µε την υποχρέωση περί εκφόρτωσης που
διατυπώνεται στο άρθρο 15 του
κανονισµού για την κοινή αλιευτική
πολιτική, καθώς και της ασφάλειας και
των συνθηκών εργασίας.

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(44α) Το ΕΤΘΑ οφείλει να ενισχύσει την
θέσπιση ενός συνεκτικού δικτύου
περιοχών αποκατάστασης των
ιχθυαποθεµάτων όπου θα απαγορεύεται
κάθε αλιευτική δραστηριότητα και το
οποίο θα περιλαµβάνει περιοχές που είναι
σηµαντικές για την παραγωγικότητα των
ιχθύων, ιδίως των περιοχών ωοτοκίας,
αναπαραγωγής και αναζήτησης τροφής
των ιχθυαποθεµάτων.

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 45
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45) Είναι ζωτικής σηµασίας για την
Ένωση να επιτευχθεί µια βιώσιµη
ισορροπία µεταξύ των πόρων γλυκού
PE489.647v02-00
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Ένωση να επιτευχθεί µια βιώσιµη
ισορροπία µεταξύ των πόρων γλυκού
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ύδατος και της εκµετάλλευσής τους. Ως εκ
τούτου, κατάλληλες διατάξεις θα πρέπει να
στηρίζουν την αλιεία εσωτερικών υδάτων,
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτοί οι
κλάδοι θα διατηρήσουν την οικονοµική
βιωσιµότητά τους.

ύδατος και της εκµετάλλευσής τους· ως εκ
τούτου, κατάλληλες διατάξεις θα πρέπει να
στηρίζουν την αλιεία εσωτερικών υδάτων,
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προκειµένου
να διασφαλιστεί ότι αυτοί οι κλάδοι θα
διατηρήσουν την οικονοµική βιωσιµότητά
τους.

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 46
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(46) Σύµφωνα µε τη Στρατηγική για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
Υδατοκαλλιέργειας της Επιτροπής, τους
στόχους της ΚΑλΠ και τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», το ΕΤΘΑ θα πρέπει να
στηρίζει την περιβαλλοντικά, οικονοµικά
και κοινωνικά βιώσιµη ανάπτυξη και
διαχείριση της υδατοκαλλιέργειας µε
ιδιαίτερη έµφαση στην οργανική,
κλειστών κυκλωµάτων υδατοκαλλιέργεια.

(46) Σύµφωνα µε τη Στρατηγική για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
Υδατοκαλλιέργειας της Επιτροπής, τους
στόχους της ΚΑλΠ και τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», το ΕΤΘΑ θα πρέπει να
στηρίζει την περιβαλλοντικά, οικονοµικά
και κοινωνικά βιώσιµη ανάπτυξη της
υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 47
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47) Η υδατοκαλλιέργεια συµβάλλει στην
ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων
εργασίας στις παράκτιες και αγροτικές
περιοχές. Ως εκ τούτου, είναι πολύ
σηµαντικό το ΕΤΘΑ να είναι προσιτό σε
επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, ιδίως
ΜΜΕ και να συµβάλλει στην έναρξη
λειτουργίας νέων υδατοκαλλιεργητών.
Προκειµένου να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα και η οικονοµική
απόδοση των δραστηριοτήτων
υδατοκαλλιέργειας, είναι ζωτικής
AD\915283EL.doc

(47) Η υδατοκαλλιέργεια συµβάλλει στην
ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων
εργασίας στις παράκτιες και αγροτικές
περιοχές. Ως εκ τούτου, είναι πολύ
σηµαντικό το ΕΤΘΑ να είναι προσιτό σε
επιχειρήσεις βιώσιµης υδατοκαλλιέργειας,
ιδίως ΜΜΕ και να συµβάλλει στην έναρξη
λειτουργίας νέων υδατοκαλλιεργητών.
Προκειµένου να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα και η οικονοµική
απόδοση των δραστηριοτήτων
υδατοκαλλιέργειας, είναι ζωτικής
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σηµασίας να τονωθεί η καινοτοµία και η
επιχειρηµατικότητα. Ως εκ τούτου, το
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει καινοτόµες
δράσεις και την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων, ιδίως υδατοκαλλιέργειας
εκτός των τροφίµων και παράκτιας
υδατοκαλλιέργειας.

σηµασίας να τονωθεί η καινοτοµία και η
επιχειρηµατικότητα. Ως εκ τούτου, το
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει βιώσιµες,
καινοτόµες δράσεις και την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων, συνεισφέροντας στην
προσπάθεια εξασφάλισης της
βιωσιµότητας της υδατοκαλλιέργειας
σύµφωνα µε τις διατάξεις των οδηγιών
για τα ύδατα, για τους οικοτόπους, για
την εκτίµηση περιβαλλοντικού
αντικτύπου και για την θαλάσσια
στρατηγική.

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 50
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(50) Έχοντας επίγνωση της ανάγκης για
τον εντοπισµό των πιο κατάλληλων
περιοχών για την ανάπτυξη της
υδατοκαλλιέργειας, λαµβάνοντας υπόψη
την πρόσβαση στα ύδατα και στο χώρο, το
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές
αρχές στην πραγµατοποίηση των
στρατηγικών επιλογών τους σε εθνικό
επίπεδο.

(50) Έχοντας επίγνωση της ανάγκης για
τον εντοπισµό των πιο κατάλληλων
περιοχών για την ανάπτυξη της
υδατοκαλλιέργειας, λαµβάνοντας υπόψη
την πρόσβαση στα ύδατα και στο χώρο, το
ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές
αρχές στην πραγµατοποίηση των
στρατηγικών επιλογών τους σε εθνικό
επίπεδο, σύµφωνα µε την πολιτική της ΕΕ
για την διαχείριση των παράκτιων
περιοχών και για τον θαλάσσιο
χωροταξικό σχεδιασµό.

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 51
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(51) Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο
είναι επίσης ζωτικής σηµασίας για την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
οικονοµικής απόδοσης των
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας. Ως εκ
τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη

(51) Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο
είναι επίσης ζωτικής σηµασίας για την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
οικονοµικής απόδοσης των
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας. Ως εκ
τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη
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δια βίου µάθηση και τη δικτύωση,
τονώνοντας τη διάδοση της γνώσης, καθώς
και συµβουλευτικές υπηρεσίες που
βοηθούν στη βελτίωση των συνολικών
επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας
των οικονοµικών φορέων.

δια βίου µάθηση και τη δικτύωση,
τονώνοντας τη διάδοση της γνώσης, καθώς
και συµβουλευτικές υπηρεσίες που
βοηθούν στην µείωση του
περιβαλλοντικού αντικτύπου των
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας και
στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων
και της ανταγωνιστικότητας των
οικονοµικών φορέων.

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 52
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52) Για την προώθηση της
περιβαλλοντικά βιώσιµης
υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να
στηρίζει τις δραστηριότητες
υδατοκαλλιέργειας που είναι ιδιαίτερα
φιλικές προς το περιβάλλον, τη µετατροπή
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε
οικολογική διαχείριση, τη χρήση
συστηµάτων ελέγχου, καθώς και τη
µετατροπή σε βιολογική
υδατοκαλλιέργεια. Στο ίδιο πνεύµα, το
ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει την
υδατοκαλλιέργεια, προβλέποντας ειδικές
περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

(52) Για την προώθηση της
περιβαλλοντικά βιώσιµης
υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να
στηρίζει τις δραστηριότητες
υδατοκαλλιέργειας που είναι
οικοσυστηµικές, ιδιαίτερα φιλικές προς το
περιβάλλον, τη µετατροπή των
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε
οικολογική διαχείριση, τη χρήση
συστηµάτων ελέγχου, καθώς και τη
µετατροπή σε βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια.

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 53
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(53) Έχοντας επίγνωση της σηµασίας της
προστασίας των καταναλωτών, το ΕΤΘΑ
θα πρέπει να διασφαλίζει επαρκή στήριξη
στους καλλιεργητές, προκειµένου να
προληφθεί και να µετριαστεί ο κίνδυνος
για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των
ζώων τους οποίους ενδέχεται να
AD\915283EL.doc

(53) Έχοντας επίγνωση της σηµασίας της
προστασίας των καταναλωτών, το ΕΤΘΑ
θα πρέπει να διασφαλίζει επαρκή στήριξη
στους καλλιεργητές, προκειµένου να
προληφθεί και να µετριαστεί ο κίνδυνος
για τη δηµόσια υγεία και την υγεία και την
καλή διαβίωση των ζώων τους οποίους
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προκαλέσει η εκτροφή υδατοκαλλιέργειας.

ενδέχεται να προκαλέσει η εκτροφή
υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 54
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(54) Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο των
επενδύσεων σε δραστηριότητες
υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει
να συµβάλλει στην ασφάλεια των
επιχειρήσεων, καλύπτοντας την
πρόσβαση στην ασφάλιση αποθεµάτων
και κατά συνέπεια διασφαλίζοντας το
εισόδηµα των παραγωγών σε περίπτωση
ασυνήθιστων απωλειών της παραγωγής
που οφείλονται κυρίως σε φυσικές
καταστροφές, δυσµενή καιρικά
φαινόµενα, αιφνίδιες µεταβολές της
ποιότητας του νερού, ασθένειες ή
προσβολές από παράσιτα και
καταστροφή εγκαταστάσεων παραγωγής.

διαγράφεται

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 61
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(61) Προκειµένου να διασφαλιστεί η
βιωσιµότητα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας σε µια άκρως
ανταγωνιστική αγορά, είναι απαραίτητο να
θεσπιστούν διατάξεις για την παροχή
στήριξης για την εφαρµογή του
[κανονισµού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή
οργάνωση των αγορών των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας], καθώς και
για τις δραστηριότητες εµπορίας και
µεταποίησης που ασκούνται από
οικονοµικούς φορείς για τη µεγιστοποίηση
της αξίας των προϊόντων αλιείας και

(61) Προκειµένου να διασφαλιστεί η
βιωσιµότητα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας σε µια άκρως
ανταγωνιστική αγορά, είναι απαραίτητο να
θεσπιστούν διατάξεις για την παροχή
στήριξης για την εφαρµογή του
[κανονισµού (ΕΕ) αριθ. για την κοινή
οργάνωση των αγορών των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας], καθώς και
για τις δραστηριότητες εµπορίας και
µεταποίησης που ασκούνται από
οικονοµικούς φορείς για τη µεγιστοποίηση
της αξίας των προϊόντων αλιείας και
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υδατοκαλλιέργειας. Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί στην προώθηση των
δράσεων που ενσωµατώνουν
δραστηριότητες παραγωγής, µεταποίησης
και εµπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Προκειµένου να προσαρµοστεί στη νέα
πολιτική της απαγόρευσης των
απορρίψεων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης
να στηρίζει την επεξεργασία των
ανεπιθύµητων αλιευµάτων.

υδατοκαλλιέργειας. Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί στην προώθηση των
δράσεων που ενσωµατώνουν
δραστηριότητες παραγωγής, µεταποίησης
και εµπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αιτιολόγηση
Η παροχή ενίσχυσης δεν πρέπει να δηµιουργεί κίνητρα για την στοχοποίηση ανεπιθύµητων
αλιευµάτων.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 62
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(62) Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα
στις οργανώσεις και τις ενώσεις
οργανώσεων παραγωγών, µέσω παροχής
στήριξης σε αυτούς. Η αντιστάθµιση για
την ενίσχυση αποθεµατοποίησης και την
ενίσχυση για σχέδια παραγωγής και
εµπορίας θα πρέπει να καταργηθεί, αφού η
σηµασία αυτού του ιδιαίτερου είδους
στήριξης έχει υποχωρήσει υπό το πρίσµα
της εξελισσόµενης δοµής της αγοράς της
Ένωσης για αυτό το είδος προϊόντων και
της αυξανόµενης σηµασίας των ισχυρών
οργανώσεων παραγωγών.

(62) Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα
στις οργανώσεις και τις ενώσεις
οργανώσεων παραγωγών, µέσω παροχής
στήριξης σε αυτούς. Η αντιστάθµιση για
την ενίσχυση αποθεµατοποίησης και την
ενίσχυση για σχέδια παραγωγής και
εµπορίας θα πρέπει να καταργηθεί
σταδιακά, αφού η σηµασία αυτού του
ιδιαίτερου είδους στήριξης έχει
υποχωρήσει υπό το πρίσµα της
εξελισσόµενης δοµής της αγοράς της
Ένωσης για αυτό το είδος προϊόντων και
της αυξανόµενης σηµασίας των ισχυρών
οργανώσεων παραγωγών.

Αιτιολόγηση
Η στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο του µέτρου αυτού δεν αξιοποιείται επαρκώς από τις
οργανώσεις παραγωγών στο ισχύον δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Αντί να συνεχιστεί η
χρηµατοδότηση τούτου του µέσου, καλό είναι να καταργηθεί µονοµιάς η ενίσχυση
αποθεµατοποίησης, ιδίως αν σκεφτεί κανείς ότι η ΕΕ (κατά παρέκκλιση) καταβάλλει το 100%
του κόστους αυτής της δράσης και ότι αυτό έχει αποκλειστικά εµπορικούς σκοπούς.
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Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 69
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(69) Είναι πρωταρχικής σηµασίας τα
κράτη µέλη και οι οικονοµικοί φορείς να
είναι εξοπλισµένα κατά τρόπο ώστε οι
έλεγχοι µπορούν να διεξάγονται σε υψηλό
επίπεδο και κατά συνέπεια να
διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τους
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
προβλέποντας ταυτόχρονα τη βιώσιµη
εκµετάλλευση των έµβιων υδρόβιων
πόρων. Συνεπώς το ΕΤΘΑ πρέπει να
στηρίζει τα κράτη µέλη και τους
επιχειρηµατίες σύµφωνα µε τον κανονισµό
(EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου. Η
στήριξη αυτή αναµένεται να συµβάλει
στην βιώσιµη ανάπτυξη, δηµιουργώντας
µια κουλτούρα συµµόρφωσης.

(69) Είναι πρωταρχικής σηµασίας τα
κράτη µέλη και οι οικονοµικοί φορείς να
είναι εξοπλισµένα κατά τρόπο ώστε οι
έλεγχοι µπορούν να διεξάγονται τακτικά
και σε υψηλό επίπεδο και κατά συνέπεια
να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τους
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
προβλέποντας ταυτόχρονα τη βιώσιµη
εκµετάλλευση των έµβιων υδρόβιων
πόρων. Συνεπώς το ΕΤΘΑ πρέπει να
στηρίζει τα κράτη µέλη και τους
επιχειρηµατίες σύµφωνα µε τον κανονισµό
(EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου. Η
στήριξη αυτή αναµένεται να συµβάλει
στην βιώσιµη ανάπτυξη, δηµιουργώντας
µια κουλτούρα συµµόρφωσης.

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 70
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(70) Η στήριξη που παρέχεται στα κράτη
µέλη βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
861/2006 για τις δαπάνες που σχετίζονται
µε την εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου
της Ένωσης θα πρέπει να συνεχιστεί στο
πλαίσιο του ΕΤΘΑ, επιδιώκοντας τη
λογική ενός ενιαίου ταµείου.

(70) Η στήριξη που παρέχεται στα κράτη
µέλη βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
861/2006 για τις δαπάνες που σχετίζονται
µε την εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου
της Ένωσης θα πρέπει να αυξηθεί στο
πλαίσιο του ΕΤΘΑ, επιδιώκοντας τη
λογική ενός ενιαίου ταµείου.

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 73
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(73) Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις
για τη στήριξη για τη συλλογή, διαχείριση
και χρήση των δεδοµένων στον τοµέα της
αλιείας, όπως ορίζεται στο πολυετές
πρόγραµµα της Ένωσης, ιδίως για τη
στήριξη εθνικών προγραµµάτων και τη
διαχείριση και χρήση δεδοµένων για την
επιστηµονική ανάλυση και εφαρµογή της
ΚΑλΠ. Η στήριξη που παρέχεται στα
κράτη µέλη βάσει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 861/2006 για τις δαπάνες που
σχετίζονται µε τη συλλογή, διαχείριση και
χρήση των δεδοµένων στον τοµέα της
αλιείας θα πρέπει να συνεχιστούν στο
πλαίσιο του ΕΤΘΑ, επιδιώκοντας τη
λογική ενός ενιαίου ταµείου.

(73) Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις
για τη στήριξη για τη συλλογή, διαχείριση
και χρήση των δεδοµένων στον τοµέα της
αλιείας, όπως ορίζεται στο πολυετές
πρόγραµµα της Ένωσης, ιδίως για τη
στήριξη εθνικών προγραµµάτων και τη
διαχείριση και χρήση δεδοµένων για την
επιστηµονική ανάλυση και εφαρµογή της
ΚΑλΠ. Η στήριξη που παρέχεται στα
κράτη µέλη βάσει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 861/2006 για τις δαπάνες που
σχετίζονται µε τη συλλογή, διαχείριση και
χρήση των δεδοµένων στον τοµέα της
αλιείας θα πρέπει να αυξηθεί στο πλαίσιο
του ΕΤΘΑ, επιδιώκοντας τη λογική ενός
ενιαίου ταµείου.

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 75
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(75) Στόχος της ΟΘΠ είναι η στήριξη της
βιώσιµης χρήσης των θαλασσών και των
ωκεανών και η ανάπτυξη συντονισµένης,
συνεπούς και διαφανούς διαδικασίας
λήψης αποφάσεων σε σχέση µε τις
πολιτικές που επηρεάζουν τους ωκεανούς,
τις θάλασσες, τα νησιά, παράκτιες και
απόκεντρες περιφέρειες και τους
θαλάσσιους κλάδους, σε συµφωνία µε την
ανακοίνωση της Επιτροπής
«Ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης».

(75) Στόχος της ΟΘΠ είναι η στήριξη της
βιώσιµης χρήσης των θαλασσών και των
ωκεανών και η ανάπτυξη συντονισµένης,
συνεπούς και διαφανούς διαδικασίας
λήψης αποφάσεων σε σχέση µε τις
πολιτικές που επηρεάζουν τους ωκεανούς,
τις θάλασσες, τα νησιά, παράκτιες και
απόκεντρες περιφέρειες και τους
θαλάσσιους κλάδους, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2011,
για τη θέσπιση προγράµµατος στήριξης
της περαιτέρω ανάπτυξης µιας
ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής1
και σύµφωνα µε την ανακοίνωση της
Επιτροπής «Ολοκληρωµένη θαλάσσια
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
__________________
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ΕΕ L 321, 5.12.2011, σ. 1

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 76
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(76) Η συνεχής χρηµατοδότηση είναι
απαραίτητη για την εφαρµογή και την
περαιτέρω ανάπτυξη της ολοκληρωµένης
θαλάσσιας πολιτικής για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως αντικατοπτρίζεται στις
δηλώσεις του Συµβουλίου, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της
Επιτροπής των Περιφερειών.

(76) Η συνεχής χρηµατοδότηση είναι
απαραίτητη για την εφαρµογή και την
περαιτέρω ανάπτυξη της ολοκληρωµένης
θαλάσσιας πολιτικής για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως αντικατοπτρίζεται στον
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2011,
για τη θέσπιση προγράµµατος στήριξης
της περαιτέρω ανάπτυξης µιας
ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής1
και στις δηλώσεις του Συµβουλίου, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της
Επιτροπής των Περιφερειών. Η ανάπτυξη
των θαλάσσιων υποθέσεων µέσω της
χρηµατοδοτικής στήριξης µέτρων ΟΘΠ
θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο από
απόψεως οικονοµικής, κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής.
__________________
1

ΕΕ L 321, 5.12.2011, σ. 1

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 76 α (νέα)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(76α) Από αυτή την άποψη, το ΕΤΘΑ
πρέπει να αποβλέπει στη στήριξη του
ερευνητικού έργου όσον αφορά δράσεις
που αποσκοπούν στην προώθηση των
στρατηγικών στόχων της ΟΘΠ,
λαµβανοµένων ιδιαιτέρως υπόψη των
σωρευτικών τους επιπτώσεων βάσει της
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προσέγγισης του οικοσυστήµατος, της
βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς
και της απασχόλησης, της καινοτοµίας
και του ανταγωνισµού στις παράκτιες,
νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες
περιοχές, και της προώθησης της
διεθνούς διάστασης της ΟΘΠ.

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 77
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(77) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την
προώθηση της ολοκληρωµένης θαλάσσιας
διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως
µέσω της ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών και της περαιτέρω ανάπτυξης
και εφαρµογής στρατηγικών θαλάσσιας
λεκάνης. Αυτές οι στρατηγικές στοχεύουν
στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου
πλαισίου για την αντιµετώπιση των κοινών
προκλήσεων στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες
λεκάνες και στην ενισχυµένη συνεργασία
µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών, για να
µεγιστοποιηθεί η χρήση των
χρηµατοοικονοµικών µέσων και των
κεφαλαίων της Ένωσης και να αυξηθεί η
οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
της Ένωσης.

(77) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την
προώθηση της ολοκληρωµένης θαλάσσιας
διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως
µέσω της ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών και της περαιτέρω ανάπτυξης
και εφαρµογής στρατηγικών θαλάσσιας
λεκάνης. Αυτές οι στρατηγικές στοχεύουν
στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου
πλαισίου για την αντιµετώπιση των κοινών
προκλήσεων στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες
λεκάνες και στην ενισχυµένη συνεργασία
µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών, για να
µεγιστοποιηθεί η χρήση των
χρηµατοοικονοµικών µέσων και των
κεφαλαίων της Ένωσης και να αυξηθεί η
οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
της Ένωσης και η περιβαλλοντική
βιωσιµότητα. Έχει συνεπώς πολύ µεγάλη
σηµασία η βελτίωση και ενίσχυση της
εξωτερικής συνεργασίας και του
συντονισµού σε σχέση µε τους στόχους
της ΟΘΠ, βάσει της Σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της
Θάλασσας (UNCLOS)·

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 80
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(80) Το ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει
τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, την
απασχόληση, την καινοτοµία και την
ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό των
θαλάσσιων κλάδων και στις παράκτιες
περιοχές. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
προσδιοριστούν τα κανονιστικά εµπόδια
και οι ελλείψεις δεξιοτήτων που
εµποδίζουν την ανάπτυξη στους
αναδυόµενους και µελλοντικούς
θαλάσσιους κλάδους, καθώς και οι δράσεις
που αποσκοπούν στην ενίσχυση των
επενδύσεων στην τεχνολογική καινοτοµία
που είναι απαραίτητη για την αύξηση του
επιχειρηµατικού δυναµικού των
θαλάσσιων και ναυτιλιακών εφαρµογών.

(80) Το ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να στηρίζει
τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, την
απασχόληση, την καινοτοµία και την
ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό των
θαλάσσιων κλάδων και στις παράκτιες,
νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες
περιοχές στην Ένωση. Καθίσταται
συνεπώς ιδιαίτερα σηµαντική η
προαγωγή της ανάπτυξης παράκτιου,
θαλάσσιου και νησιωτικού τουρισµού.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
προσδιοριστούν τα κανονιστικά εµπόδια
και οι ελλείψεις δεξιοτήτων που
εµποδίζουν την ανάπτυξη στους
αναδυόµενους και µελλοντικούς
θαλάσσιους κλάδους, καθώς και οι δράσεις
που αποσκοπούν στην ενίσχυση των
επενδύσεων στην τεχνολογική καινοτοµία
που είναι απαραίτητη για την αύξηση του
επιχειρηµατικού δυναµικού των
θαλάσσιων και ναυτιλιακών εφαρµογών.

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 88
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(88) Έχοντας επίγνωση της σηµασίας της
διασφάλισης της διατήρησης των
θαλάσσιων βιολογικών πόρων και της
προστασίας των αλιευτικών αποθεµάτων,
ιδίως από την παράνοµη αλιεία και
σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της
Πράσινης Βίβλου για τη µεταρρύθµιση της
ΚΑλΠ, εκείνοι οι οικονοµικοί φορείς που
δεν συµµορφώνονται µε τους κανόνες της
ΚΑλΠ, θέτοντας σε κίνδυνο κυρίως τη
βιωσιµότητα των σχετικών αποθεµάτων
και κατά συνέπεια αποτελούν σοβαρή
απειλή για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των
θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία
αποκαθιστά και διατηρεί τους

(88) Έχοντας επίγνωση της σηµασίας της
διασφάλισης της διατήρησης των
θαλάσσιων βιολογικών πόρων και της
προστασίας των αλιευτικών αποθεµάτων,
ιδίως από την παράνοµη αλιεία και
σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της
Πράσινης Βίβλου για τη µεταρρύθµιση της
ΚΑλΠ, εκείνοι οι οικονοµικοί φορείς που
δεν συµµορφώνονται µε τους κανόνες της
ΚΑλΠ, θέτοντας σε κίνδυνο κυρίως τη
βιωσιµότητα των σχετικών αποθεµάτων
και συγκεκριµένα τον στόχο της
αποκατάστασης και της διατήρησης των
πληθυσµών των αλιευµάτων πάνω από τα
επίπεδα που µπορούν να επιτύχουν τη
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πληθυσµούς των αλιευόµενων ειδών
πάνω από τα επίπεδα εκείνα που µπορούν
να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ και εκείνοι που
εµπλέκονται σε ΠΛΑ αλιεία θα πρέπει να
εξαιρούνται από τη στήριξη στο πλαίσιο
του ΕΤΘΑ. Η χρηµατοδότηση της Ένωσης
δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε
κανένα στάδιο από την επιλογή έως την
εκτέλεση µιας δράσης για να υπονοµεύσει
το δηµόσιο συµφέρον της διατήρησης των
έµβιων υδάτινων πόρων το οποίο
εκφράζεται στους στόχους του κανονισµού
για την ΚΑλΠ.

µέγιστη βιώσιµη απόδοση µέχρι το 2015,
καθώς επίσης και τον στόχο της
επίτευξης και διατήρησης καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης µέχρι το
2020 και κατά συνέπεια αποτελούν
σοβαρή απειλή για τη βιώσιµη
εκµετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών
πόρων µαζί µε εκείνους τους φορείς που
εµπλέκονται σε ΠΛΑ αλιεία και θα πρέπει
να εξαιρούνται από τη στήριξη στο πλαίσιο
του ΕΤΘΑ. Η χρηµατοδότηση της Ένωσης
δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε
κανένα στάδιο από την επιλογή έως την
εκτέλεση µιας δράσης για να υπονοµεύσει
το δηµόσιο συµφέρον της διατήρησης των
έµβιων υδάτινων πόρων το οποίο
εκφράζεται στους στόχους του κανονισµού
για την ΚΑλΠ.

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 98
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(98) Το επιχειρησιακό πρόγραµµα θα
πρέπει να υπόκειται σε παρακολούθηση
και αξιολόγηση, προκειµένου να βελτιωθεί
η ποιότητά του και να καταδειχθούν τα
επιτεύγµατά του. Η Επιτροπή θα πρέπει να
δηµιουργήσει ένα πλαίσιο για µια κοινή
παρακολούθηση και αξιολόγηση,
διασφαλίζοντας µεταξύ άλλων ότι τα
σχετικά δεδοµένα θα είναι διαθέσιµα
εγκαίρως. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να
καθοριστεί ένας κατάλογος δεικτών και να
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής
ΕΤΘΑ από την Επιτροπή σε σχέση µε
ειδικούς στόχους.

(98) Το επιχειρησιακό πρόγραµµα θα
πρέπει να υπόκειται σε παρακολούθηση
και αξιολόγηση, προκειµένου να βελτιωθεί
η ποιότητά του και να καταδειχθούν τα
επιτεύγµατά του. Η Επιτροπή θα πρέπει να
δηµιουργήσει ένα πλαίσιο για µια κοινή
παρακολούθηση και αξιολόγηση,
διασφαλίζοντας µεταξύ άλλων ότι τα
σχετικά δεδοµένα θα είναι δηµοσίως
διαθέσιµα εγκαίρως. Στο πλαίσιο αυτό, θα
πρέπει να καθοριστεί ένας κατάλογος
δεικτών και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος
της πολιτικής ΕΤΘΑ από την Επιτροπή σε
σχέση µε ειδικούς στόχους.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισµού
Αιτιολογική σκέψη 101 α (νέα)
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(101α) Είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό να
εξασφαλισθεί η τήρηση των εκ των
προτέρων όρων σχετικά µε την
διοικητική δυνατότητα συµµόρφωσης µε
τις απαιτήσεις δεδοµένων για τη
διαχείριση της αλιείας και σχετικά µε την
εφαρµογή ενός συστήµατος ελέγχου,
επιθεώρησης και επιβολής της Ένωσης.

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
δα) και την οδηγία πλαίσιο για τη
θαλάσσια στρατηγική.

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σηµείο 5 α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(5α) ως «τοποθεσία αποκατάστασης
ιχθυαποθέµατος» νοείται ένας σαφώς
οριοθετηµένος γεωγραφικός χώρος εντός
των παράκτιων χωρικών υδάτων των
κρατών µελών, ο οποίος περιλαµβάνει
τόπους ωοτοκίας, εκτροφής και
διατροφής για τα αλιευτικά αποθέµατα
και στον οποίο απαγορεύονται όλες οι
αλιευτικές δραστηριότητες·

Τροπολογία 45
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Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σηµείο 6 α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(6α) ως «αλιευτική ικανότητα» νοείται η
ικανότητα σκάφους να αλιεύει ψάρια και
περιλαµβάνει την χωρητικότητα ενός
σκάφους σε µονάδες GT (ολική
χωρητικότητα), την ισχύ του σε µονάδες
kW(χιλιοβάτ), όπως ορίζεται στα άρθρα 4
και 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2930/861 του Συµβουλίου, τον τύπο
αλιευτικών εργαλείων που χρησιµοποιεί,
όπως ορίζεται στο Παράρτηµα ΧΙ του
κανονισµού 404/2011 της Επιτροπής, και
τον αριθµό των εργαλείων που
χρησιµοποιεί·
__________________
1

ΕΕ L 274, 25.9.1986, σ. 1.

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σηµείο 10
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) ως «αλιεία εσωτερικών υδάτων»
νοείται η αλιεία που ασκείται για
εµπορικούς σκοπούς από σκάφη που
αλιεύουν αποκλειστικά σε εσωτερικά
ύδατα ή µε άλλα εργαλεία που
χρησιµοποιούνται για την αλιεία στον
πάγο·

(10) ως «αλιεία εσωτερικών υδάτων»
νοείται η αλιεία που ασκείται για
εµπορικούς σκοπούς από σκάφος ή µε
άλλο τρόπο, αποκλειστικά σε εσωτερικά
ύδατα ή µε άλλα εργαλεία που
χρησιµοποιούνται για την αλιεία στον
πάγο·

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σηµείο 15 α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(15α) «υποκατάστατη µεταβλητή»: σε
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περίπτωση που η µέγιστη βιώσιµη
απόδοση δεν µπορεί να προσδιοριστεί,
εφαρµόζονται προκειµένου να
προσδιοριστεί µια αρµόζουσα
υποκατάστατη µεταβλητή οι
µεθοδολογίες που ορίζονται στο µέρος Β
παράµετροι περιγραφής 3.1 και 3.2 της
απόφασης 2010/477/ΕΕ της Επιτροπής
σχετικά µε τα κριτήρια και τα
µεθοδολογικά πρότυπα για την καλή
περιβαλλοντική κατάσταση των
θαλάσσιων υδάτων για την οδηγίαπλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική
(οδηγία 2008/56/ΕΚ)·

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 5 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) προώθηση της βιώσιµης και
ανταγωνιστικής αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας·

α) µέριµνα ώστε να διασφαλίζουν οι
δραστηριότητες αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας την µακροπρόθεσµη
περιβαλλοντική βιωσιµότητα που είναι
αναγκαία για την οικονοµική και
κοινωνική βιωσιµότητα, και συνεισφέρει
στην διαθεσιµότητα προµηθειών σε
τρόφιµα·

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
δα) µέριµνα περί συστηµατικής και
εναρµονισµένης συλλογής εκείνων των
εγκαίρων και αδιαµφισβήτητων
βιολογικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών
και κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων
που απαιτούνται για µια οικοσυστηµική
διαχείριση της αλιείας και της
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υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης,
της κοινωνικής ένταξης, της δηµιουργίας
θέσεων εργασίας και της στήριξης της
κινητικότητας του εργατικού δυναµικού
στις παράκτιες και τις εσωτερικές
κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία
και την υδατοκαλλιέργεια·

α) προώθηση της βιώσιµης οικονοµικής
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της
δηµιουργίας θέσεων εργασίας και της
στήριξης της κινητικότητας του εργατικού
δυναµικού στις παράκτιες και τις
εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται
από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια·

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
α) στήριξη στην ενίσχυση της
τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτοµίας
και της µεταφοράς γνώσης, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν οδηγούν σε αύξησης
της αλιευτικής ικανότητας·

α) στήριξη στην ενίσχυση της
τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτοµίας
και της µεταφοράς γνώσης·

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
βιωσιµότητας της αλιείας, ιδίως των
παράκτιων στόλων µικρής κλίµακας και
βελτίωση της ασφάλειας ή των συνθηκών
εργασίας·

β) αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
βιωσιµότητας της αλιείας, ιδίως των
παράκτιων στόλων µικρής κλίµακας και
βελτίωση της ασφάλειας και των
συνθηκών εργασίας·
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Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 6 – σηµείο 3 – εισαγωγικό µέρος
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(3) Ενίσχυση της βιώσιµης, καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη
γνώση και στο οικοσύστηµα
υδατοκαλλιέργειας µέσω εστίασης στους
ακόλουθους τοµείς:

(3) Ενίσχυση της καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη
γνώση υδατοκαλλιέργειας µέσω εστίασης
στους ακόλουθους τοµείς:

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
β) βελτίωση της βιωσιµότητας, της
ανταγωνιστικότητας και της ευρωστίας
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, της
βιολογικής υδατοκαλλιέργειας και ιδίως
των ΜΜΕ·

β) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας, ιδίως των ΜΜΕ·

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 6 – σηµείο 4 – εισαγωγικό µέρος
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Προώθηση της βιώσιµης και
αποδοτικής ως προς τους πόρους αλιείας,
µέσω εστίασης στους ακόλουθους τοµείς:

(4) ∆ιασφάλιση µιας βιώσιµης και
οικοσυστηµικής διαχείρισης της αλιείας,
µέσω εστίασης στους ακόλουθους τοµείς:

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) µείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο

α) ελαχιστοποίηση και, όπου είναι εφικτό,
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εξάλειψη όλων των παρεµπιπτόντων
αλιευµάτων και των επιπτώσεων της
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον·

θαλάσσιο περιβάλλον·

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
βα) µέριµνα ώστε να συνάδουν οι
δραστηριότητες αλιείας µε τις διατάξεις
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της
Ένωσης και συγκεκριµένα µε τις οδηγίες
2008/56/EΚ, 1992/43/EΟΚ και
2009/147/EΚ καθώς και επίτευξη της
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης
όπως ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο για τη
θαλάσσια στρατηγική·

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 6 – σηµείο 5 – εισαγωγικό µέρος
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(5) Προώθηση της βιώσιµης,
οικοσυστηµικής και αποδοτικής ως προς
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας, µέσω
εστίασης στους ακόλουθους τοµείς:

(5) Προώθηση της βιώσιµης και
αποδοτικής ως προς τους πόρους
υδατοκαλλιέργειας, µέσω εστίασης στους
ακόλουθους τοµείς:

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
αα) αξιολόγηση, µείωση και, όπου είναι
εφικτό, εξάλειψη των επιπτώσεων των
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας στα
οικοσυστήµατα των θαλασσών, της
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ξηράς και των γλυκών υδάτων·

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, µε
υψηλό επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος και της υγείας και της
καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της
δηµόσιας υγείας και ασφάλειας.

β) προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, µε
υψηλό επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος, το οποίο συνάδει µε τους
στόχους της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και της
υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων,
καθώς και της δηµόσιας υγείας και
ασφάλειας, µε έµφαση στην
υδατοκαλλιέργεια που µειώνει την
εξάρτηση από τα ιχθυάλευρα και τα
ιχθυέλαια, µεριµνώντας ώστε αυτά να
προέρχονται από βιώσιµες πηγές, καθώς
και στην παραγωγή τροφίµων για
κατανάλωση από τον άνθρωπο και στην
βιολογική υδατοκαλλιέργεια.

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) της παροχής επιστηµονικής γνώσης και
συλλογής δεδοµένων·

α) της παροχής επιστηµονικής γνώσης και
συλλογής δεδοµένων απαραίτητων για
την διαχείριση οικοσυστηµικής αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας,
συµπεριλαµβανοµένων των
απαιτούµενων δεδοµένων για την
επίτευξη της αποκατάστασης και της
διατήρησης των πληθυσµών των
αλιευµάτων πάνω από τα επίπεδα που
µπορούν να επιτύχουν τη µέγιστη
βιώσιµη απόδοση µέχρι το 2015 καθώς
και για την επίτευξη µιας καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης µέχρι το
2020·
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Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο β
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
β) της στήριξης για τον έλεγχο, την
παρακολούθηση και την επιβολή, της
ενίσχυσης των θεσµικών ικανοτήτων και
της αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης.

β) της στήριξης για τον έλεγχο και την
επιβολή, της ενίσχυσης των θεσµικών
ικανοτήτων και της αποτελεσµατικής
δηµόσιας διοίκησης.

Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
1. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τις
ακόλουθες επιχειρήσεις δεν γίνονται
δεκτές για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ:

1. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τις
ακόλουθες επιχειρήσεις δεν γίνονται
δεκτές για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ για µια
προσδιορισµένη χρονική περίοδο:

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) οικονοµικοί φορείς που διέπραξαν άλλες
περιπτώσεις µη τήρησης των κανόνων της
ΚΑλΠ οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο
τη βιωσιµότητα των σχετικών
αποθεµάτων.

γ) οικονοµικοί φορείς που διέπραξαν άλλες
περιπτώσεις µη τήρησης των κανόνων της
ΚΑλΠ και των απαιτήσεων της
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης
οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη
βιωσιµότητα των σχετικών αποθεµάτων
και την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής
κατάστασης µέχρι το 2020·

Τροπολογία 65
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Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους
οικονοµικούς φορείς που έχουν διαπράξει
παρατυπία στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του
ΕΤΘΑ δεν γίνονται δεκτές για µια
προσδιορισµένη χρονική περίοδο:

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους
οικονοµικούς φορείς που έχουν διαπράξει
παρατυπία στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του
ΕΤΘΑ δεν γίνονται δεκτές.

Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
διαγράφεται

α) τον προσδιορισµό της χρονικής
περιόδου που αναφέρεται στις
παραγράφους 1 και 2, η οποία πρέπει να
είναι ανάλογη µε τη σοβαρότητα ή την
επανάληψη της παράβασης ή της µη
συµµόρφωσης·

Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
διαγράφεται

β) τις σχετικές ηµεροµηνίες έναρξης ή
λήξης της περιόδου που αναφέρεται στην
παράγραφο 1·

Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 13 – στοιχείο α α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
αα) δράσεις που θέτουν σε κίνδυνο την
βιωσιµότητα των θαλάσσιων βιολογικών
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πόρων και οικοσυστηµάτων·

Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 13 – στοιχείο β α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
βα) επενδύσεις επί του σκάφους για τις
οποίες το κράτος µέλος σηµαίας δεν έχει
καταδείξει ότι διασφαλίζουν ισορροπία
µεταξύ της αλιευτικής ικανότητας του
στόλου και των διαθέσιµων αλιευτικών
δυνατοτήτων, όπως απαιτείται σύµφωνα
µε τον [κανονισµό για την κοινή
αλιευτική πολιτική]·

Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 13 – στοιχείο στ
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
στ) άµεσος εµπλουτισµός των
αποθεµάτων, εκτός αν προβλέπεται ρητά
ως µέτρο διατήρησης από νοµική πράξη
της Ένωσης.

στ) άµεσος εµπλουτισµός των
αποθεµάτων, εκτός αν προβλέπεται ρητά
ως µέτρο διατήρησης από νοµική πράξη
της Ένωσης ή σε περίπτωση του
πειραµατικού εµπλουτισµού αποθεµάτων.

Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. 4 535 000 000 ευρώ από τους πόρους
που αναφέρονται στην παράγραφο 1
κατανέµονται στη βιώσιµη ανάπτυξη της
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των
αλιευτικών περιοχών δυνάµει των
κεφαλαίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου V.
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2. Ποσό ανώτατου ύψους 3.964.000.000
ευρώ από τους πόρους που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 κατανέµεται στη
βιώσιµη ανάπτυξη της αλιείας, της
υδατοκαλλιέργειας και των αλιευτικών
περιοχών δυνάµει των κεφαλαίων Ι, ΙΙ και
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ΙΙΙ του τίτλου V.
Αιτιολόγηση
Μεγαλύτερα κονδύλια πρέπει να κατανέµονται για δραστηριότητες ελέγχου και για συλλογή
δεδοµένων.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. 477 000 000 ευρώ από τους πόρους που
αναφέρονται στην παράγραφο 1
κατανέµονται στα µέτρα ελέγχου και
εφαρµογής που αναφέρονται στο άρθρο
78.

3. Ποσό ελάχιστου ύψους 690.000.000
ευρώ από τους πόρους που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 κατανέµεται στα µέτρα
ελέγχου και εφαρµογής που αναφέρονται
στο άρθρο 78.

Αιτιολόγηση
Μεγαλύτερα κονδύλια πρέπει να κατανέµονται για δραστηριότητες ελέγχου και για συλλογή
δεδοµένων.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. 358 000 000 ευρώ από τους πόρους που
αναφέρονται στην παράγραφο 1
κατανέµονται στα µέτρα για τη συλλογή
δεδοµένων που αναφέρονται στο άρθρο 79.

4. Ποσό ελάχιστου ύψους 716.000.000
ευρώ από τους πόρους που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 κατανέµεται στα µέτρα
για τη συλλογή δεδοµένων που
αναφέρονται στο άρθρο 79.

Αιτιολόγηση
Μεγαλύτερα κονδύλια πρέπει να κατανέµονται για δραστηριότητες ελέγχου και για συλλογή
δεδοµένων.
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Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. 45 000 000 ευρώ από τους πόρους που
αναφέρονται στην παράγραφο 1
κατανέµονται στην ενίσχυση
αποθεµατοποίησης που αναφέρεται στο
άρθρο 72 από το 2014 έως και το 2018.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση
Αντί να χρησιµοποιούνται δηµόσια κονδύλια για την αποθεµατοποίηση ψαριών για τα οποία
δεν υπάρχει άµεσα ζήτηση στην αγορά, πρέπει να τυγχάνει καλύτερης διαχείρισης το
χρονοδιάγραµµα των αλιευτικών δραστηριοτήτων (βλ. άρθρο 70).

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 19 – στοιχείο δ α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
δα) όπου εφαρµόζεται, η συνοχή των
µέτρων στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων
της Ένωσης για το ΕΤΘΑ που
αναφέρεται στο άρθρο 38, παράγραφος 1
σηµείο δ του παρόντος κανονισµού και τα
πλαίσια δράσης προτεραιότητας Natura
2000 που αναφέρονται στο άρθρο 8,
παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43ΕΟΚ του
Συµβουλίου καθώς και η επίτευξη καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης όπως
ορίζεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.

Τροπολογία 76
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Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) µια επίδειξη µιας σχετικής προσέγγισης
ενσωµατωµένης στο πρόγραµµα για την
καινοτοµία, το περιβάλλον,
περιλαµβανοµένων των ειδικών αναγκών
των περιοχών Natura 2000, και την
άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών και
την προσαρµογή·

γ) µια επίδειξη µιας σχετικής προσέγγισης
ενσωµατωµένης στο πρόγραµµα για την
καινοτοµία, την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, περιλαµβανοµένων των
ειδικών αναγκών των περιοχών Natura
2000, τον καθορισµό περιοχών
αποκατάστασης των ιχθυαποθεµάτων και
την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών
και την προσαρµογή·

Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
γα) µια αξιολόγηση της ισορροπίας
µεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και
των διαθέσιµων αλιευτικών
δυνατοτήτων, όπως απαιτεί ο
[κανονισµός σχετικά µε την κοινή
αλιευτική πολιτική ]·

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) περιγραφή των κριτηρίων επιλογής των
έργων·

στ) περιγραφή των κριτηρίων επιλογής των
έργων, µε την προτεραιότητα να δίνεται
σε έργα σχεδιασµένα κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να µειώνεται ο περιβαλλοντικός
αντίκτυπος των δραστηριοτήτων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας·

Τροπολογία 79
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Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ) περιγραφή των κριτηρίων επιλογής των
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης του
κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου V·

ζ) περιγραφή των κριτηρίων επιλογής των
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης του
κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου V, µε την
προτεραιότητα να δίνεται σε έργα
σχεδιασµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
µειώνεται ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος
των δραστηριοτήτων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας·

Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – εισαγωγικό µέρος
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιε) Για το στόχο της συλλογής δεδοµένων
για τη βιώσιµη διαχείριση της αλιείας που
αναφέρεται βάσει των άρθρων 6
παράγραφος 6 και 18 παράγραφος 4 και
σύµφωνα µε το πολυετές πρόγραµµα της
Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 37
παράγραφος 5 του [κανονισµού για την
κοινή αλιευτική πολιτική]:

ιε) Για το στόχο της συλλογής δεδοµένων
για τη βιώσιµη οικοσυστηµική διαχείριση
της αλιείας που αναφέρεται βάσει των
άρθρων 6 παράγραφος 6 και 18
παράγραφος 4 και σύµφωνα µε το
πολυετές πρόγραµµα της Ένωσης που
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 5
του [κανονισµού για την κοινή αλιευτική
πολιτική]:

Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – σηµείο i – περίπτωση 3
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– την αξιολόγηση των επιπτώσεων του
τοµέα της αλιείας στο οικοσύστηµα.
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– την αξιολόγηση των επιπτώσεων του
τοµέα της αλιείας στο οικοσύστηµα
προκειµένου να καταστούν δυνατές οι
συγκρίσεις µεταξύ τύπων αλιευτικών
δραστηριοτήτων και τµηµάτων στόλου
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
[κανονισµού για την κοινή αλιευτική
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πολιτική]·

Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εγκρίνει το επιχειρησιακό
πρόγραµµα µε εκτελεστική πράξη.

2. Η Επιτροπή εγκρίνει το επιχειρησιακό
πρόγραµµα µε εκτελεστική πράξη όταν
είναι πεπεισµένη ότι έχουν τηρηθεί οι
απαιτήσεις της παραγράφου 1.
Αιτιολόγηση

Τα προγράµµατα πρέπει να εγκρίνονται µόνο εφόσον είναι σωστά.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές
πράξεις, να θεσπίζει κανόνες για τις
διαδικασίες, τη µορφή και τα
χρονοδιαγράµµατα για:

Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις,
θεσπίζει κανόνες για τις διαδικασίες, τη
µορφή και τα χρονοδιαγράµµατα για:

Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Προκειµένου να τονωθεί η καινοτοµία
στην αλιεία, το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει
έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή
εισαγωγή νέων ή σηµαντικά βελτιωµένων
προϊόντων σε σύγκριση µε την κατάσταση
της τεχνολογίας, νέων ή βελτιωµένων
διαδικασιών, νέων ή βελτιωµένων
συστηµάτων διαχείρισης και οργάνωσης.

1. Προκειµένου να τονωθεί η καινοτοµία
στην αλιεία, το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει
έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή
εισαγωγή νέων ή σηµαντικά βελτιωµένων
προϊόντων σε σύγκριση µε την κατάσταση
της τεχνολογίας, νέων ή βελτιωµένων
διαδικασιών, νέων ή βελτιωµένων
συστηµάτων διαχείρισης και οργάνωσης,
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υπό την προϋπόθεση ότι συµβάλλουν
στην επίτευξη οικολογικής βιωσιµότητας
και συνάδουν µε τους στόχους της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής.

Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται βάσει
του παρόντος άρθρου πρέπει να
διεξάγονται σε συνεργασία µε έναν
επιστηµονικό ή τεχνικό φορέα
αναγνωρισµένο από το κράτος µέλος που
επικυρώνει τα αποτελέσµατα των εν λόγω
δράσεων.

2. Οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται βάσει
του παρόντος άρθρου πρέπει να
διεξάγονται σε συνεργασία µε έναν
επιστηµονικό ή τεχνικό φορέα
αναγνωρισµένο από το κράτος µέλος που
επικυρώνει τα αποτελέσµατα των εν λόγω
δράσεων και τα δηµοσιοποιεί.

Αιτιολόγηση
Όταν δίνεται δηµόσια ενίσχυση σε δράσεις, πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σχετικά µε το
πώς κατανέµονται και χρησιµοποιούνται οι πόροι αυτοί καθώς και σχετικά µε τα οφέλη που
προκύπτουν.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
βα) την παροχή επαγγελµατικών και
επιστηµονικών συµβουλών σχετικά µε
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων βιώσιµης
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, µε
έµφαση στον περιορισµό και, όπου είναι
εφικτό, στην εξάλειψη των επιπτώσεων
αυτών των δραστηριοτήτων στα
οικοσυστήµατα των θαλασσών, της
ξηράς και των γλυκών υδάτων.
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Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι δραστηριότητες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 στοιχείο β) µπορούν να
καλύπτουν δραστηριότητες συλλογής
δεδοµένων, µελέτες, διάδοση γνώσης και
βέλτιστες πρακτικές.

2. Οι δραστηριότητες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 στοιχείο β) µπορούν να
καλύπτουν δραστηριότητες συλλογής
δεδοµένων, κοινά προγράµµατα ερευνών,
µελέτες, διάδοση γνώσης και βέλτιστες
πρακτικές.

Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) την ίδρυση νέων επιχειρήσεων εκτός της
αλιείας·

α) την ίδρυση νέων επιχειρήσεων για
βιώσιµες δραστηριότητες που
σχετίζονται µε τον θαλάσσιο τοµέα εκτός
της αλιείας, συµπεριλαµβανοµένων των
περιβαλλοντικών υπηρεσιών, των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή του
τουρισµού·

Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1
στοιχείο β) χορηγείται σε παράκτιους
αλιείς µικρής κλίµακας που διαθέτουν ένα
κοινοτικό αλιευτικό σκάφος νηολογηµένο
ως ενεργό και έχουν ασκήσει αλιευτικές
δραστηριότητες στη θάλασσα τουλάχιστον
60 ηµέρες κατά τη διάρκεια των δύο ετών
που προηγούνται της ηµεροµηνίας
υποβολής της αίτησης. Η άδεια αλιείας που
συνδέεται µε το αλιευτικό σκάφος

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1
στοιχείο β) χορηγείται σε παράκτιους
αλιείς µικρής κλίµακας που διαθέτουν ένα
κοινοτικό αλιευτικό σκάφος νηολογηµένο
ως ενεργό και έχουν ασκήσει αλιευτικές
δραστηριότητες στη θάλασσα τουλάχιστον
180 ηµέρες κατά τη διάρκεια των δύο ετών
που προηγούνται της ηµεροµηνίας
υποβολής της αίτησης. Η άδεια αλιείας που
συνδέεται µε το αλιευτικό σκάφος
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αποσύρεται οριστικά και τα επίπεδα
αναφοράς του εθνικού στόλου µειώνονται
αντιστοίχως.

αποσύρεται οριστικά.

Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Προκειµένου να βελτιωθούν οι
συνθήκες επί του σκάφους για τους αλιείς,
το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει επενδύσεις
επί του σκάφους ή σε επιµέρους
εξοπλισµούς, υπό τον όρο οι επενδύσεις
αυτές να υπερκαλύπτουν τα πρότυπα που
απαιτούνται σύµφωνα µε το εθνικό ή το
ενωσιακό δίκαιο.

1. Προκειµένου να βελτιωθούν οι
συνθήκες επί του σκάφους για τους αλιείς
που έχουν σχέση µε την υγεία, την
ασφάλεια και την υγιεινή, το ΕΤΘΑ
µπορεί να στηρίζει επενδύσεις επί του
σκάφους ή σε επιµέρους εξοπλισµούς, υπό
τον όρο οι επενδύσεις αυτές να
υπερκαλύπτουν τα πρότυπα που
απαιτούνται σύµφωνα µε το εθνικό ή το
ενωσιακό δίκαιο και να µην αυξάνουν την
ικανότητα του αλιευτικού σκάφους.

Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
διαγράφεται

3. Όταν η δράση συνίσταται σε µια
επένδυση επί του σκάφους, η στήριξη δεν
χορηγείται πάνω από µία φορά κατά τη
διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου
για το ίδιο αλιευτικό σκάφος. Όταν η
δράση συνίσταται σε µια επένδυση σε
µεµονωµένο εξοπλισµό, η στήριξη δεν
χορηγείται πάνω από µία φορά κατά τη
διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου
για τον ίδιο δικαιούχο.

Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 α (νέα)
AD\915283EL.doc
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
3α. Η στήριξη που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το ποσό των
50.000 ευρώ.

Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 33 α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
Άρθρο 33α
Προσωρινή παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων
Το ΕΤΘΑ µπορεί να συνεισφέρει στη
χρηµατοδότηση µέτρων ενίσχυσης λόγω
προσωρινής παύσης αλιευτικών
δραστηριοτήτων σε περίπτωση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που
προκαλούνται από φυσικές ή
ανθρωπογενείς καταστροφές όπως
πετρελαιοκηλίδες, έξαρση φυκοπλαγκτού
ή άλλες. Η χρηµατοδότηση αυτή
περιορίζεται σε περιόδους τριών µηνών,
µε δυνατότητα ανανέωσης για ακόµη
τρεις µήνες.

Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 34
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 34

Άρθρο 34

Στήριξη σε συστήµατα µεταβιβάσιµων
αδειών αλιείας της ΚΑλΠ

Στήριξη σε συστήµατα αδειών αλιείας της
ΚΑλΠ

1. Προκειµένου να καθοριστούν ή να
τροποποιηθούν συστήµατα µεταβιβάσιµων
αδειών αλιείας βάσει του άρθρου 27 του
[κανονισµού για την ΚΑλΠ], το ΕΤΘΑ
PE489.647v02-00
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1. Όταν τα κράτη µέλη επιλέγουν να
καθοριστούν ή να τροποποιηθούν
συστήµατα αδειών αλιείας βάσει
αντικειµενικών και διαφανών κριτηρίων
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µπορεί να στηρίζει:

που δηµοσιοποιούνται, το ΕΤΘΑ µπορεί
να στηρίζει:

α) το σχεδιασµό και την ανάπτυξη
τεχνικών και διοικητικών µέσων που είναι
αναγκαία για τη δηµιουργία ή τη
λειτουργία ενός συστήµατος
µεταβιβάσιµων αδειών αλιείας·

α) το σχεδιασµό και την ανάπτυξη
τεχνικών και διοικητικών µέσων που είναι
αναγκαία για τη δηµιουργία ή τη
λειτουργία ενός συστήµατος για την
δηµιουργία ή τη λειτουργία ενός
συστήµατος αδειών αλιείας, το οποίο θα
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής
κριτήρια:
(i) τη χρήση πιο επιλεκτικών αλιευτικών
µεθόδων, εργαλείων και πρακτικών µε
χαµηλά ποσοστά παρεµπιπτόντων
αλιευµάτων και µικρή επίπτωση στο
θαλάσσιο οικοσύστηµα·
(ii) καλό ιστορικό συµµόρφωσης µε τους
κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της
ΕΕ, καθώς και τήρησης των ορίων
αλιευµάτων και/ή αλιευτικής
προσπάθειας, τα οποία έχουν καθοριστεί
βάσει επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων·
(iii) εξασφάλιση αυξηµένων θέσεων
απασχόλησης καλής ποιότητας, υπό την
προϋπόθεση ότι τούτο δεν έχει αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις·
(iv) χρήση σκαφών και αλιευτικών
µεθόδων µε χαµηλές εκποµπές
καυσαερίων και χαµηλή ενεργειακή
κατανάλωση·
(v) χρήση βιντεοεπιτήρησης ή
ισοδύναµου ηλεκτρονικού εξοπλισµού
παρακολούθησης·
(vi) συνθήκες εργασίας που
συµµορφώνονται µε τα σχετικά διεθνή
πρότυπα, ιδίως τη Σύµβαση της ∆ιεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά
µε την εργασία στον τοµέα της αλιείας·
(vii) υποβολή της δήλωσης παραγωγής
τουλάχιστον κατά τα τρία προηγούµενα
έτη·

β) τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στο
σχεδιασµό και την ανάπτυξη συστηµάτων
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µεταβιβάσιµων αδειών αλιείας·

αδειών αλιείας·

γ) την επιτήρηση και την αξιολόγηση
συστηµάτων µεταβιβάσιµων αδειών
αλιείας·

γ) την επιτήρηση και την αξιολόγηση
συστηµάτων αδειών αλιείας·

δ) τη διαχείριση συστηµάτων
µεταβιβάσιµων αδειών.

δ) τη διαχείριση συστηµάτων αδειών
αλιείας.

2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1
στοιχεία α), β) και γ) χορηγείται µόνο σε
δηµόσιες αρχές. Η στήριξη βάσει της
παραγράφου 1 στοιχείο δ) του παρόντος
άρθρου χορηγείται σε δηµόσιες αρχές,
νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή
αναγνωρισµένες οργανώσεις παραγωγών
που συµµετέχουν σε συλλογική διαχείριση
συγκεντρωµένων µεταβιβάσιµων αδειών
αλιείας, σύµφωνα µε το άρθρο 28
παράγραφος 4 του κανονισµού για την
κοινή αλιευτική πολιτική.

2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1
στοιχεία α), β) και γ) χορηγείται µόνο σε
δηµόσιες αρχές. Η στήριξη βάσει της
παραγράφου 1 στοιχείο δ) του παρόντος
άρθρου χορηγείται σε δηµόσιες αρχές,
νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή
αναγνωρισµένες οργανώσεις παραγωγών
που συµµετέχουν σε συλλογική διαχείριση
συγκεντρωµένων µεταβιβάσιµων αδειών
αλιείας, σύµφωνα µε το άρθρο 28 [του
κανονισµού για την κοινή αλιευτική
πολιτική].

Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 34 α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
Άρθρο 34α
Υποστήριξη για την ανάπτυξη και την
υλοποίηση πολυετών προγραµµάτων
1. Προκειµένου να διασφαλιστεί η
αποτελεσµατική υλοποίηση των
πολυετών προγραµµάτων βάσει των
άρθρων 9-11 του [κανονισµού για την
κοινή αλιευτική πολιτική], το ΕΤΘΑ
στηρίζει:
α) την παροχή των απαραίτητων
επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων και
δεδοµένων, προκειµένου να
διασφαλίζεται ότι µε τα πολυετή
προγράµµατα επιτυγχάνεται ένα ποσοστό
θνησιµότητας λόγω αλιείας το οποίο
αποκαθιστά και διατηρεί όλα τα
αποθέµατα πάνω από τα επίπεδα
παραγωγής της µέγιστης βιώσιµης
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απόδοσης έως το 2015, ενώ ταυτόχρονα
υποστηρίζεται η προσπάθεια επίτευξης,
µέχρι το 2020, της καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης των
θαλασσίων υδάτων που απαιτεί η οδηγία
2008/56/ΕΚ·
β) τη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων
µερών στην ανάπτυξη των πολυετών
προγραµµάτων·
γ) την αποτελεσµατική υλοποίηση των
πολυετών προγραµµάτων·
δ) τη διαχείριση και προσαρµογή των
πολυετών προγραµµάτων.

Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
αα) τη δηµιουργία ενός συνεκτικού
δικτύου περιοχών αποκατάστασης των
ιχθυαποθεµάτων, όπου θα απαγορεύεται
κάθε αλιευτική δραστηριότητα,
συµπεριλαµβανοµένων περιοχών που
είναι σηµαντικές για την παραγωγικότητα
των ιχθύων, ιδίως των περιοχών
ωοτοκίας, αναπαραγωγής και
αναζήτησης τροφής των
ιχθυαποθεµάτων, και οι οποίες θα
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% των
χωρικών υδάτων κάθε κράτους µέλους·

Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στο
σχεδιασµό και την εφαρµογή των µέτρων
διατήρησης κατά την έννοια των άρθρων

β) τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων και
τη συνεργασία µεταξύ των σχετικών
κρατών µελών στο σχεδιασµό και την
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εφαρµογή πολυετών σχεδίων που έχουν
θεσπιστεί σύµφωνα µε τα άρθρα 9, 10 και
11 και των µέτρων διατήρησης κατά την
έννοια των άρθρων 17 και 21 του
[κανονισµού για την κοινή αλιευτική
πολιτική].

17 και 21 του [κανονισµού για την κοινή
αλιευτική πολιτική].

Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Προκειµένου να µειωθούν οι επιπτώσεις
της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, να
ενισχυθεί η εξάλειψη των απορρίψεων και
να διευκολυνθεί η µετάβαση στην
εκµετάλλευση των έµβιων θαλάσσιων
βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και
διατηρεί τους πληθυσµούς των
αλιευόµενων ειδών πάνω από τα επίπεδα
εκείνα που µπορούν να εξασφαλίσουν τη
ΜΒΑ, το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει
επενδύσεις σε εξοπλισµό:

1. Προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν, και,
όπου είναι δυνατόν, να εξαλειφθούν οι
επιπτώσεις της αλιείας στο θαλάσσιο
περιβάλλον, να ενισχυθεί η εξάλειψη των
απορρίψεων και να διευκολυνθεί η
µετάβαση στην εκµετάλλευση των έµβιων
θαλάσσιων βιολογικών πόρων η οποία
αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσµούς
των αλιευόµενων ειδών πάνω από τα
επίπεδα εκείνα που µπορούν να
εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ έως το 2015, το
ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει επενδύσεις σε
έρευνα και εξοπλισµό:

Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) που µειώνει τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα
εµπορικών αποθεµάτων ή άλλα
παρεµπίπτοντα αλιεύµατα·

β) που ελαχιστοποιεί και, όπου είναι
δυνατόν, εξαλείφει τα ανεπιθύµητα ή µη
επιτρεπόµενα αλιεύµατα των αλιευόµενων
αποθεµάτων ή άλλα παρεµπίπτοντα
αλιεύµατα·

Τροπολογία 100
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Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) που περιορίζει τις φυσικές και
βιολογικές επιπτώσεις της αλιείας στο
οικοσύστηµα ή το θαλάσσιο βυθό.

γ) που ελαχιστοποιεί και, όπου είναι
δυνατόν, εξαλείφει τις φυσικές και
βιολογικές επιπτώσεις της αλιείας στο
οικοσύστηµα ή το θαλάσσιο βυθό,
συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων
στη βιοποικιλότητα, στην ακεραιότητα
του οικοσυστήµατος και των οικοτόπων,
στην ισορροπία των τροφικών επιπέδων
και στη γενετική ποικιλοµορφία·

Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
γα) που προωθεί την έρευνα σχετικά µε
τις αλιευτικές πρακτικές, τα εργαλεία, την
αξιολόγηση των αποθεµάτων και τον
αντίκτυπο των αλιευτικών
δραστηριοτήτων στο οικοσύστηµα, µε
στόχο την ελαχιστοποίηση ή την
πρόληψη των βλαβερών επιπτώσεων της
αλιείας για τα θαλάσσια είδη και τους
οικοτόπους·
Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατεθούν πόροι για την έρευνα σχετικά µε τις αλιευτικές πρακτικές, τα εργαλεία, την
αξιολόγηση των αποθεµάτων και τον αντίκτυπο των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο
οικοσύστηµα, µε στόχο την ελαχιστοποίηση ή την πρόληψη των βλαβερών επιπτώσεων της
αλιείας για τα θαλάσσια είδη και τους οικοτόπους·
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
γβ) που συµβάλλει στην αξιολόγηση των
ιχθυαποθεµάτων·

Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στήριξη δεν χορηγείται πάνω από µία
φορά κατά τη διάρκεια της
προγραµµατικής περιόδου για το ίδιο
αλιευτικό σκάφος της Ένωσης και για τον
ίδιο τύπο εξοπλισµού.

2. Στήριξη δεν χορηγείται πάνω από µία
φορά κατά τη διάρκεια της
προγραµµατικής περιόδου για το ίδιο
αλιευτικό σκάφος της Ένωσης και για τον
ίδιο τύπο εξοπλισµού και χορηγείται υπό
τον όρο ότι δεν οδηγεί στην αύξηση της
αλιευτικής ικανότητας του αλιευτικού
σκάφους.

Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Στήριξη χορηγείται µόνον εφόσον τα
εργαλεία ή ο άλλος εξοπλισµός που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 κάνουν
αποδεδειγµένα καλύτερη επιλογή µεγέθους
ή έχουν µικρότερες επιπτώσεις σε µη
στοχευόµενα είδη από ότι τα τυπικά
εργαλεία ή ο άλλος εξοπλισµός που
επιτρέπονται σύµφωνα µε το ενωσιακό
δίκαιο ή τη σχετική εθνική νοµοθεσία των
κρατών µελών που εγκρίθηκε στο πλαίσιο
της περιφερειοποίησης, όπως αναφέρεται
στον [κανονισµό για την ΚΑλΠ].

3. Στήριξη χορηγείται µόνον εφόσον τα
εργαλεία ή ο άλλος εξοπλισµός που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 κάνουν
αποδεδειγµένα ουσιαστικά καλύτερη
επιλογή µεγέθους ή έχουν µικρότερες
επιπτώσεις στο οικοσύστηµα και σε µη
στοχευόµενα είδη από ότι τα τυπικά
εργαλεία ή ο άλλος εξοπλισµός που
επιτρέπονται σύµφωνα µε το ενωσιακό
δίκαιο ή τη σχετική εθνική νοµοθεσία των
κρατών µελών που εγκρίθηκε στο πλαίσιο
της περιφερειοποίησης, όπως αναφέρεται
στον [κανονισµό για την ΚΑλΠ]. Στήριξη
χορηγείται µόνο υπό τον όρο ότι οι
επενδύσεις δεν θα προκαλέσουν αύξηση
του αριθµού των εργαλείων που
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χρησιµοποιούνται·

Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της
Ένωσης τα σκάφη των οποίων είναι
νηολογηµένα ως ενεργά σκάφη και έχουν
ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες
τουλάχιστον 60 ηµερών στη θάλασσα κατά
τη διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται
της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης·

α) ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της
Ένωσης τα σκάφη των οποίων είναι
νηολογηµένα ως ενεργά σκάφη και έχουν
ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες
τουλάχιστον 180 ηµερών στη θάλασσα
κατά τη διάρκεια των δύο ετών που
προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής
της αίτησης·

Αιτιολόγηση
Ενδείκνυται ο περιορισµός των επιδοτήσεων για σκάφη που έχουν αλιεύσει για τρεις
τουλάχιστον µήνες κατά µέσο όρο ανά έτος, αλλιώς θα είναι ελάχιστος ο αντίκτυπος που θα
επιτευχθεί.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) αλιείς που είναι ιδιοκτήτες των
εργαλείων που θα αντικατασταθούν και οι
οποίοι έχουν εργαστεί επί ενός αλιευτικού
σκάφους της Ένωσης για τουλάχιστον 60
ηµέρες κατά τη διάρκεια των δύο ετών που
προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής
της αίτησης·

β) αλιείς που είναι ιδιοκτήτες των
εργαλείων που θα αντικατασταθούν και οι
οποίοι έχουν εργαστεί επί ενός αλιευτικού
σκάφους της Ένωσης για τουλάχιστον 180
ηµέρες κατά τη διάρκεια των δύο ετών που
προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής
της αίτησης·

Αιτιολόγηση
Ενδείκνυται ο περιορισµός των επιδοτήσεων για σκάφη που έχουν αλιεύσει για τρεις
τουλάχιστον µήνες κατά µέσο όρο ανά έτος, αλλιώς θα είναι ελάχιστος ο αντίκτυπος που θα
επιτευχθεί.
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Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 α (νέα)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
4α. Η στήριξη χορηγείται µόνο υπό την
προϋπόθεση ότι το εν λόγω σκάφος δεν
ανήκει σε στόλο ο οποίος λειτουργεί µε
πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και
τηρούνται αυστηρά περιβαλλοντικά
κριτήρια προκειµένου να µην παρέχονται
κίνητρα υπέρ της προώθησης της
πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας ή
της υπεραλίευσης.
Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θεώρησε την υφιστάµενη πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα ως δοµική αδυναµία
της ΚΑλΠ. Οι κρατικές ενισχύσεις δεν πρέπει να δαπανηθούν για τον εκσυγχρονισµό των
σκαφών/στόλων που λειτουργούν µε πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα. Ορισµένα σκάφη στο
παρελθόν έλαβαν ενίσχυση για εκσυγχρονισµό και µόλις µερικές εβδοµάδες αργότερα έλαβαν
ενίσχυση για διάλυση. Η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 36 πρέπει να περιλαµβάνει
προϋποθέσεις και όρια, προκειµένου να αποτρέπεται η ακούσια ή εκούσια κατάχρηση της
ωφέλιµης (ή δυνητικά ωφέλιµης) ενίσχυσης της αλιείας από το ΕΤΘΑ.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Προκειµένου να συµβάλλει στην
εξάλειψη των απορρίψεων και των
παρεµπιπτόντων αλιευµάτων και να
διευκολύνει τη µετάβαση στην αξιοποίηση
των έµβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων
η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους
πληθυσµούς των αλιευόµενων ειδών πάνω
από τα επίπεδα εκείνα που µπορούν να
εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ, το ΕΤΘΑ µπορεί
να στηρίζει έργα που στοχεύουν στην
ανάπτυξη ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών
και οργανωτικών γνώσεων που µειώνουν
τις επιπτώσεις των αλιευτικών

1. Προκειµένου να συµβάλλει στην
βιώσιµη αλιεία, συµπεριλαµβανοµένης
της εξάλειψης των απορρίψεων και των
παρεµπιπτόντων αλιευµάτων και να
διευκολύνει τη µετάβαση στην αξιοποίηση
των έµβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων
η οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους
πληθυσµούς των αλιευόµενων ειδών πάνω
από τα επίπεδα εκείνα που µπορούν να
εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ έως το 2015 και
αποκαθιστά και διατηρεί την καλή
περιβαλλοντική κατάσταση έως το 2020,
το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει έργα που
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δραστηριοτήτων στο περιβάλλον ή
επιτυγχάνουν µια πιο βιώσιµη χρήση των
θαλάσσιων βιολογικών προϊόντων.

στοχεύουν στην ανάπτυξη ή στην
εισαγωγή νέων τεχνικών και οργανωτικών
γνώσεων που µειώνουν τις επιπτώσεις των
αλιευτικών δραστηριοτήτων στο
περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένης της
µείωσης των βλαβών στο θαλάσσιο
ενδιαίτηµα και της βελτίωσης της
επιλεκτικότητας των αλιευτικών
δραστηριοτήτων προκειµένου να
επιτευχθεί µια πιο βιώσιµη χρήση των
θαλάσσιων βιολογικών προϊόντων, στη
βάση µιας προληπτικής προσέγγισης και
µιας αντίληψης περί διαχείρισης της
αλιείας βασισµένης στο οικοσύστηµα.

Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται βάσει
του παρόντος άρθρου πρέπει να
πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε έναν
επιστηµονικό ή τεχνικό φορέα,
αναγνωρισµένο από την εθνική νοµοθεσία
κάθε κράτους µέλους, που επικυρώνει τα
αποτελέσµατα των εν λόγω δράσεων.

2. Οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται βάσει
του παρόντος άρθρου πρέπει να
πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε έναν
επιστηµονικό ή τεχνικό φορέα,
αναγνωρισµένο από την εθνική νοµοθεσία
κάθε κράτους µέλους, που επικυρώνει και
δηµοσιοποιεί τα αποτελέσµατα των εν
λόγω δράσεων.

Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Προκειµένου να τονωθεί η συµµετοχή
αλιέων στην προστασία και αποκατάσταση
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των
οικοσυστηµάτων, περιλαµβανοµένων των
υπηρεσιών που παρέχουν στο πλαίσιο των
βιώσιµων αλιευτικών δραστηριοτήτων, το
ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει τις ακόλουθες

1. Προκειµένου να τονωθεί η συµµετοχή
αλιέων και άλλων ενδιαφερόµενων µερών
στην προστασία και αποκατάσταση της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των
οικοσυστηµάτων, περιλαµβανοµένων των
υπηρεσιών που παρέχουν στο πλαίσιο των
βιώσιµων αλιευτικών δραστηριοτήτων, το
ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει τις ακόλουθες
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δράσεις:

δράσεις:

Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
δ) τον εντοπισµό, την επιλογή, τον
χαρακτηρισµό, τη διαχείριση, την
αποκατάσταση και την παρακολούθηση
των περιοχών NATURA 2000, σύµφωνα
µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας και την
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
30ής Νοεµβρίου 2009, περί της
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών,
σύµφωνα µε πλαίσια δράσης κατά
προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί
σύµφωνα µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του
Συµβουλίου·

δ) τη διαχείριση, την αποκατάσταση και
την παρακολούθηση των περιοχών
NATURA 2000, σύµφωνα µε την οδηγία
92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
30ής Νοεµβρίου 2009, περί της
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών,
σύµφωνα µε πλαίσια δράσης κατά
προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί
σύµφωνα µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του
Συµβουλίου·

Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
ε) τον εντοπισµό, την επιλογή, τον
χαρακτηρισµό, τη διαχείριση, την
αποκατάσταση και την παρακολούθηση
των θαλάσσιων προστατευόµενων
περιοχών ενόψει της εφαρµογής των
µέτρων προστασίας του χώρου που
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 4
της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου·

ε) τη διαχείριση, την αποκατάσταση και
την παρακολούθηση των θαλάσσιων
προστατευόµενων περιοχών ενόψει της
εφαρµογής των µέτρων προστασίας του
χώρου που αναφέρονται στο άρθρο 13
παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου·

Τροπολογία 113
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Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
εα) τον εντοπισµό, την επιλογή, τον
χαρακτηρισµό, τη διαχείριση, την
αποκατάσταση και την παρακολούθηση
ενός συνεκτικού δικτύου περιοχών
αποκατάστασης των ιχθυαποθεµάτων,
όπου θα απαγορεύεται κάθε αλιευτική
δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένων
περιοχών που είναι σηµαντικές για την
παραγωγικότητα των ιχθύων, ιδίως των
περιοχών ωοτοκίας, αναπαραγωγής και
αναζήτησης τροφής των
ιχθυαποθεµάτων, και οι οποίες θα
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% των
χωρικών υδάτων κάθε κράτους µέλους·

Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) τη συµµετοχή σε άλλες δράσεις που
αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση
της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών
οικοσυστήµατος, όπως η αποκατάσταση
συγκεκριµένων θαλάσσιων και παράκτιων
οικοτόπων για την στήριξη βιώσιµων
αλιευτικών αποθεµάτων.

στ) τη συµµετοχή σε άλλες δράσεις που
αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση
της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών
οικοσυστήµατος, στην εξάλειψη των
επιπτώσεων των αλιευτικών
δραστηριοτήτων για τη βιοποικιλότητα
και την ακεραιότητα του
οικοσυστήµατος, όπως η αποκατάσταση
συγκεκριµένων θαλάσσιων και παράκτιων
οικοτόπων για την στήριξη βιώσιµων
αλιευτικών αποθεµάτων και η επίτευξη
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως
το 2020, σύµφωνα µε την προληπτική
προσέγγιση και µια αντίληψη περί
διαχείρισης της αλιείας βασισµένη στο
οικοσύστηµα.

Τροπολογία 115
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Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
στ α) την περιβαλλοντική συνείδηση από
τους αλιείς και για τους αλιείς όσον
αφορά την προστασία και την
αποκατάσταση της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) επενδύσεις επί του σκάφους που
στοχεύουν στη µείωση της εκποµπής
ρύπων ή αερίων του θερµοκηπίου και στην
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των
αλιευτικών σκαφών·

α) επενδύσεις επί του σκάφους που
στοχεύουν στη µείωση της εκποµπής
ρύπων ή αερίων του θερµοκηπίου, υπό τον
όρο ότι οι επενδύσεις αυτές δεν οδηγούν
στην αύξηση της αλιευτικής ικανότητας
του αλιευτικού σκάφους·

Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
βα) άλλα έργα που στοχεύουν στη µείωση
της πίεσης στους θαλάσσιους βιολογικούς
πόρους που συνδέεται µε την κλιµατική
αλλαγή.

Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η στήριξη δεν συµβάλλει στην
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αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισµό των
κύριων ή βοηθητικών µηχανών. Η στήριξη
χορηγείται µόνο σε ιδιοκτήτες των
αλιευτικών σκαφών και όχι πάνω από µία
φορά κατά τη διάρκεια της
προγραµµατικής περιόδου για το ίδιο
αλιευτικό σκάφος.

αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισµό των
κύριων ή βοηθητικών µηχανών και δεν
χρησιµοποιείται για να αυξηθεί η ισχύς
τους. Η στήριξη χορηγείται µόνο σε
ιδιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών και όχι
πάνω από µία φορά κατά τη διάρκεια της
προγραµµατικής περιόδου για το ίδιο
αλιευτικό σκάφος.

Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 40 – τίτλος
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ποιότητα των προϊόντων και χρήση των
ανεπιθύµητων αλιευµάτων

Ποιότητα των προϊόντων και αξιοποίηση
των υποχρησιµοποιούµενων συστατικών
των ψαριών

Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η στήριξη που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 χορηγείται µόνο σε
ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης
τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει
αλιευτικές δραστηριότητες για
τουλάχιστον 60 ηµέρες στη θάλασσα κατά
τη διάρκεια των δύο ετών που προηγούνται
της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης.

4. Η στήριξη που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 χορηγείται µόνο σε
ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης
τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει
αλιευτικές δραστηριότητες για
τουλάχιστον 180 ηµέρες στη θάλασσα
κατά τη διάρκεια των δύο ετών που
προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής
της αίτησης.

Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της αύξησης της
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ποιότητας των προϊόντων που
εκφορτώνονται, της αύξησης της
ενεργειακής απόδοσης, της συµβολής στην
προστασία του περιβάλλοντος ή της
βελτίωσης της ασφάλειας και των
συνθηκών εργασίας, το ΕΤΘΑ µπορεί να
στηρίζει επενδύσεις βελτίωσης των
υποδοµών αλιευτικών λιµένων ή τόπων
εκφόρτωσης, περιλαµβανοµένων των
επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα
απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων
απορριµµάτων.

ποιότητας των προϊόντων που
εκφορτώνονται, της αύξησης της
ενεργειακής απόδοσης, της συµβολής στην
προστασία του περιβάλλοντος ή της
βελτίωσης της ασφάλειας και των
συνθηκών εργασίας, το ΕΤΘΑ µπορεί να
στηρίζει επενδύσεις βελτίωσης των
υποδοµών αλιευτικών λιµένων ή τόπων
εκφόρτωσης, περιλαµβανοµένων των
επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα
απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων
απορριµµάτων, όπως είναι τα
απολεσθέντα ή κατεστραµµένα αλιευτικά
εργαλεία που έχουν ανακτηθεί και τα
θαλάσσια απορρίµµατα·

Αιτιολόγηση
Αντικαθιστά την τροπολογία 28 του άρθρου 38.1 παράγραφος 1 στοιχείο α) διότι το σηµείο
αυτό είναι καταλληλότερο.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισµού
Τίτλος 5 – κεφάλαιο 2 – τίτλος
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
Αειφόρος διαχείριση και ανάπτυξη της
υδατοκαλλιέργειας

Αειφόρος ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας

Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εφόσον οι δράσεις αποτελούνται από
επενδύσεις σε εξοπλισµό ή υποδοµή που
διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τις
απαιτήσεις για το περιβάλλον, την υγεία
του ανθρώπου ή των ζώων, την υγιεινή ή
την καλή διαβίωση των ζώων σύµφωνα µε
το ενωσιακό δίκαιο και τίθενται σε ισχύ
µετά το 2014, επιτρέπεται να

2. Ενίσχυση χορηγείται µόνο όταν οι
δράσεις αποτελούνται από επενδύσεις σε
εξοπλισµό ή υποδοµή που αποδεδειγµένα
έχει µικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον,
ή καλύτερη απόδοση ως προς την υγεία
του ανθρώπου ή των ζώων, την υγιεινή ή
την καλή διαβίωση των ζώων σε σχέση µε
τις απαιτήσεις που ισχύουν σύµφωνα µε
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επιχορηγούνται έως την ηµεροµηνία κατά
την οποία τα πρότυπα καθίστανται
υποχρεωτικά για τις επιχειρήσεις.

το ενωσιακό δίκαιο.

Αιτιολόγηση
Τα κριτήρια χορήγησης ενίσχυσης πρέπει να γίνουν αυστηρότερα.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) που αναπτύσσουν ή εισάγουν στην
αγορά νέα ή σηµαντικά βελτιωµένα
προϊόντα σε σύγκριση µε την εξέλιξη της
τεχνολογίας, νέων ή βελτιωµένων
διαδικασιών, νέων ή βελτιωµένων
συστηµάτων διαχείρισης και οργάνωσης.

β) που αναπτύσσουν ή εισάγουν στην
αγορά νέα ή σηµαντικά βελτιωµένα
προϊόντα σε σύγκριση µε την εξέλιξη της
τεχνολογίας, νέων ή βελτιωµένων
διαδικασιών, νέων ή βελτιωµένων
συστηµάτων διαχείρισης και οργάνωσης,
που συνάδουν µε τους γενικούς στόχους
που αναφέρονται στο άρθρο 2 και στο
άρθρο 3 στοιχείο γ) του [κανονισµού για
την κοινή αλιευτική πολιτική].

Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) στην πρόσθεση αξίας στα προϊόντα
υδατοκαλλιέργειας, συγκεκριµένα
επιτρέποντας στην επιχείρηση
υδατοκαλλιέργειας να πραγµατοποιεί την
επεξεργασία, την εµπορία και την άµεση
πώληση της δικής της παραγωγής
υδατοκαλλιέργειας·
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α) στην πρόσθεση αξίας στα προϊόντα
υδατοκαλλιέργειας, συγκεκριµένα
επιτρέποντας στον κλάδο της
υδατοκαλλιέργειας να πραγµατοποιεί την
επεξεργασία, την εµπορία και την άµεση
πώληση της δικής της παραγωγής
υδατοκαλλιέργειας·
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Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) στη διαφοροποίηση του εισοδήµατος
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας,
µέσω της ανάπτυξης νέων ειδών
υδατοκαλλιέργειας µε καλές προοπτικές
στην αγορά·

διαγράφεται

Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
γ) στη διαφοροποίηση του εισοδήµατος
του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, µέσω
της ανάπτυξης συµπληρωµατικών
δραστηριοτήτων εκτός της
υδατοκαλλιέργειας.

γ) στη διαφοροποίηση του εισοδήµατος
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας,
µέσω της ανάπτυξης συµπληρωµατικών
δραστηριοτήτων εκτός της
υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τη συγκρότηση υπηρεσιών διαχείρισης,
ανακούφισης και παροχής συµβουλών για
εκµεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας·

α) τη συγκρότηση υπηρεσιών διαχείρισης,
ανακούφισης και παροχής συµβουλών για
εκµεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας που
συµβάλλουν στην µείωση του
περιβαλλοντικού αντικτύπου των
δράσεων·

Τροπολογία 129
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Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) την παροχή υπηρεσιών παροχής
συµβουλών σε εκµεταλλεύσεις τεχνικού,
επιστηµονικού, νοµικού ή οικονοµικού
χαρακτήρα.

β) την παροχή υπηρεσιών παροχής
συµβουλών σε εκµεταλλεύσεις
περιβαλλοντικού, τεχνικού,
επιστηµονικού, νοµικού ή οικονοµικού
χαρακτήρα που συµβάλλουν στην µείωση
του περιβαλλοντικού αντικτύπου των
δράσεων, µεταξύ άλλων·

Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) στρατηγικές εµπορίας και
επιχειρηµατικές στρατηγικές.

διαγράφεται

Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τη δια βίου µάθηση, τη διάδοση της
επιστηµονικής γνώσης και καινοτόµων
πρακτικών, καθώς και την απόκτηση νέων
επαγγελµατικών δεξιοτήτων στην
υδατοκαλλιέργεια·

α) τη δια βίου µάθηση, τη διάδοση της
επιστηµονικής γνώσης και καινοτόµων
πρακτικών, καθώς και την απόκτηση νέων
επαγγελµατικών δεξιοτήτων στην
υδατοκαλλιέργεια που συµβάλλουν στην
µείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου
των δράσεων·

Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τη δικτύωση και την ανταλλαγή
εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών
µεταξύ των επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας ή επαγγελµατικών
οργανώσεων και άλλων ενδιαφεροµένων,
περιλαµβανοµένων των επιστηµονικών
φορέων ή εκείνων που προάγουν την
ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και
γυναικών.

β) τη δικτύωση και την ανταλλαγή
εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών, για
την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα
θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήµατα
και στα οικοσυστήµατα γλυκών υδάτων,
µεταξύ των βιώσιµων επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας ή επαγγελµατικών
οργανώσεων και άλλων ενδιαφεροµένων,
περιλαµβανοµένων των επιστηµονικών
φορέων ή εκείνων που προάγουν την
ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και
γυναικών.

Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
1. Προκειµένου να συµβάλει στην βιώσιµη
υδατοκαλλιέργεια και στην µείωση του
περιβαλλοντικού αντικτύπου των ζωνών
υδατοκαλλιέργειας και των υποδοµών, το
ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει:

1. Προκειµένου να συµβάλει στην
ανάπτυξη των ζωνών υδατοκαλλιέργειας
και των υποδοµών, το ΕΤΘΑ µπορεί να
στηρίζει:

Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των
πιο κατάλληλων περιοχών για την
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, και,
όπου εφαρµόζεται, λαµβάνοντας υπόψη τις
διεργασίες του θαλάσσιου χωροταξικού
σχεδιασµού·

α) την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των
πιο κατάλληλων περιοχών για την
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας
ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στην
βιοποικιλότητα και την ακεραιότητα του
οικοσυστήµατος µε πλήρη συµµόρφωση
προς την περιβαλλοντική νοµοθεσία της
Ένωσης, και, όπου εφαρµόζεται,
λαµβάνοντας υπόψη τις διεργασίες του
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θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού·

Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τη βελτίωση των υποδοµών των ζωνών
υδατοκαλλιέργειας, µεταξύ άλλων µέσω
αναδασµού, παροχής ενέργειας ή
διαχείρισης των υδάτων·

β) τη βελτίωση των υποδοµών των ζωνών
υδατοκαλλιέργειας, µεταξύ άλλων µέσω
παροχής ενέργειας ή διαχείρισης των
υδάτων·

Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) δράση που αναλαµβάνεται και
υλοποιείται από τις αρµόδιες αρχές βάσει
του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας
2009/147/ΕΚ ή του άρθρου 16
παράγραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΚ, µε
στόχο την πρόληψη σοβαρών ζηµιών στην
υδατοκαλλιέργεια.

γ) µη θανατηφόρος δράση που
αναλαµβάνεται και υλοποιείται από τις
αρµόδιες αρχές µε στόχο τον µετριασµό
οποιωνδήποτε συγκρούσεων µε διατάξεις
περί προστασίας της άγριας πανίδας της
οδηγίας 2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας
92/43/ΕΚ, µε στόχο την πρόληψη σοβαρών
ζηµιών στην υδατοκαλλιέργεια.

Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Προκειµένου να ενισχυθεί η
επιχειρηµατικότητα στην
υδατοκαλλιέργεια, το ΕΤΘΑ µπορεί να
στηρίζει τη σύσταση επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας από καινούριους
καλλιεργητές.
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1. Προκειµένου να ενισχυθεί η
επιχειρηµατικότητα στην
υδατοκαλλιέργεια, το ΕΤΘΑ µπορεί να
στηρίζει τη σύσταση βιώσιµων
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας από
καινούριους µικρούς καλλιεργητές.
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Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
γ) να υποβάλουν ένα από οικονοµικής
πλευράς αξιόπιστο επιχειρηµατικό σχέδιο
για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
υδατοκαλλιέργειάς τους.

γ) να υποβάλουν ένα επιχειρηµατικό
σχέδιο για την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειάς τους.

Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
γα) να έχουν σχέδιο για τις
δραστηριότητες της επιχείρησης που να
θεωρείται βιώσιµο από οικολογικής
απόψεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 52 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) που επιτρέπουν τη σηµαντική µείωση
των επιπτώσεων των επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας στο νερό, ιδίως µε τη
µείωση της ποσότητας νερού που
χρησιµοποιείται ή τη βελτίωση της
ποιότητας του νερού εξόδου, µεταξύ
άλλων µέσω της ανάπτυξης του
πολυτροφικών συστηµάτων
υδατοκαλλιέργειας·

α) που επιτρέπουν τη σηµαντική µείωση
των επιπτώσεων των επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας στη χρήση και την
ποιότητα του νερού, ιδίως µε τη µείωση
της ποσότητας των χηµικών, των
αντιβιοτικών και άλλων φαρµάκων,
µεταξύ άλλων µέσω της ανάπτυξης του
πολυτροφικών συστηµάτων
υδατοκαλλιέργειας·

Τροπολογία 141
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Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό µέρος
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η στήριξη µπορεί να χορηγείται µόνο
εφόσον η αναστολή της συγκοµιδής λόγω
της µόλυνσης των µαλακίων είναι το
αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού
τοξινογόνου πλαγκτού ή της παρουσίας
βιοτοξινούχου πλαγκτού, και όταν:

2. Η στήριξη µπορεί να χορηγείται µόνο
εφόσον η αναστολή της συγκοµιδής λόγω
της µόλυνσης των µαλακίων είναι το
αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού
τοξινογόνου πλαγκτού ή της παρουσίας
βιοτοξινούχου πλαγκτού ή του
πολλαπλασιασµού των
κολοβακτηριοειδών (E.Coli), και όταν:

Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
γα) τα απαραίτητα µέτρα για τη
συµµόρφωση των επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας µε:
(i) τη σύσταση για την καλή µεταχείριση
των εκτρεφόµενων ιχθύων, που εγκρίθηκε
από την Μόνιµη Επιτροπή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την
προστασία των ζώων στα εκτροφεία, και
(ii) τις συστάσεις του Παγκόσµιου
Οργανισµού για την Υγεία των Ζώων
σχετικά µε την καλή µεταχείριση των
εκτρεφόµενων ιχθύων κατά τη µεταφορά
και τη σφαγή τους.

Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 57
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 57

διαγράφεται

Ασφάλιση αποθεµάτων
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υδατοκαλλιέργειας
1. Προκειµένου να διασφαλιστεί το
εισόδηµα των παραγωγών
υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ µπορεί να
στηρίζει την συµβολή σε µια ασφάλιση
αποθεµάτων υδατοκαλλιέργειας που
καλύπτει τις ζηµίες που οφείλονται σε:
α) φυσικές καταστροφές·
β) δυσµενή καιρικά φαινόµενα·
γ) αιφνίδιες µεταβολές της ποιότητας του
νερού·
δ) ασθένειες ή προσβολές από παράσιτα
και καταστροφή εγκαταστάσεων
παραγωγής.
2. Η εµφάνιση ενός δυσµενούς καιρικού
φαινοµένου ή το ξέσπασµα της ασθένειας
στην υδατοκαλλιέργεια αναγνωρίζεται
επίσηµα ως τέτοιο από το ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος.
Όπου κρίνεται σκόπιµο, τα κράτη µέλη
µπορούν να καθορίζουν εκ των προτέρων
κριτήρια, βάσει των οποίων θεωρείται ότι
έχει χορηγηθεί η εν λόγω αναγνώριση.
3. Στήριξη χορηγείται µόνο για
ασφαλιστήρια συµβόλαια αποθεµάτων
υδατοκαλλιέργειας που καλύπτουν τις
οικονοµικές ζηµίες βάσει της
παραγράφου 1 που υπερβαίνουν το 30%
της µέσης ετήσιας παραγωγής του
υδατοκαλλιεργητή.
Αιτιολόγηση
Πρόκειται για µη ενδεδειγµένη χρήση δηµόσιων πόρων.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισµού
Άρθρθο 61 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) διασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες
αξιοποιούν πλήρως και επωφελούνται από

β) διασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες
αξιοποιούν κατά βιώσιµο τρόπο και
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επωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες
τις οποίες προσφέρει η θάλασσα και η
παράκτια ανάπτυξη.

τις ευκαιρίες τις οποίες προσφέρει η
θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη.

Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
βα) διασφαλίζουν τη συµµετοχή των
τοπικών κοινοτήτων στην υλοποίηση της
διαχείρισης της αλιείας και των
υδατοκαλλιεργειών µε βάση το
οικοσύστηµα και στον περιορισµό των
επιπτώσεων της αλιείας και των
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας στην
ακεραιότητα των οικοσυστηµάτων.

Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 70
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 70

διαγράφεται

Ενισχύσεις στην αποθεµατοποίηση
1. Το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίξει την
αποζηµίωση οργανώσεων παραγωγών ή
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που
αποθεµατοποιούν τα αλιευτικά προϊόντα
που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ του
κανονισµού αριθ. [για την κοινή
οργάνωση των αγορών των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας], εφόσον
τα προϊόντα αυτά αποθεµατοποιούνται
σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του
κανονισµού αριθ. ... [για την κοινή
οργάνωση των αγορών των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας]:
α) το ποσό της ενίσχυσης
αποθεµατοποίησης δεν υπερβαίνει το
AD\915283EL.doc
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ποσό του τεχνικού και οικονοµικού
κόστους των δράσεων που απαιτούνται
για τη σταθεροποίηση και την
αποθεµατοποίηση των εν λόγω
προϊόντων,
β) οι επιλέξιµες για ενίσχυση
αποθεµατοποίησης ποσότητες δεν
υπερβαίνουν το 15% των ετήσιων
ποσοτήτων των συγκεκριµένων
προϊόντων που διατίθενται προς πώληση
από την οργάνωση παραγωγών,
γ) η ετήσια χρηµατοδοτική συνδροµή δεν
υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσοστά της
µέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο
εµπόριο παραγωγής κατά την πρώτη
πώληση των µελών οργάνωσης
παραγωγών κατά την περίοδο 2009-2011.
Σε περίπτωση που τα µέλη µιας
οργάνωσης παραγωγών δεν διέθεσαν
παραγωγή σε εµπορία κατά την περίοδο
2009-2011, λαµβάνεται υπόψη η µέση
ετήσια αξία της διατεθείσας σε εµπορία
παραγωγής κατά τα τρία πρώτα χρόνια
παραγωγής κάθε µέλους:
– 1% για το 2014
– 0,8% για το 2015
– 0,6% για το 2016
– 0,4% για το 2017
– 0,2% για το 2018
2. Η στήριξη που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 θα διακοπεί σταδιακά έως
το 2019.
3. Η στήριξη χορηγείται µόνο µόλις τα
προϊόντα διατεθούν στην αγορά για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.
4. Τα κράτη µέλη καθορίζουν το ποσό του
τεχνικού και οικονοµικού κόστους που
προκύπτει για την επικράτειά τους ως
εξής:
α) το τεχνικό κόστος υπολογίζεται
ετησίως µε βάση το άµεσο κόστος που
αφορά τις δράσεις που απαιτούνται για
τη σταθεροποίηση και την
PE489.647v02-00
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αποθεµατοποίηση,
β) το οικονοµικό κόστος υπολογίζεται
ετησίως µε βάση το επιτόκιο που
καθορίζεται ετησίως σε κάθε κράτος
µέλος,
γ) το τεχνικό και οικονοµικό κόστος
δηµοσιεύεται.
5. Τα κράτη µέλη διενεργούν ελέγχους για
να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα για τα
οποία χορηγείται ενίσχυση
αποθεµατοποίησης πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν
άρθρο. Για τους σκοπούς των ρυθµίσεων
σχετικά µε τις επιθεωρήσεις, οι
δικαιούχοι ενίσχυσης αποθεµατοποίησης
τηρούν λογιστικά βιβλία αποθήκης για
κάθε κατηγορία προϊόντων, τα οποία
αποθεµατοποιήθηκαν και ακολούθως
διατέθηκαν εκ νέου στην αγορά για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σηµείο i
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i) πλεοναζόντων ειδών ή ειδών που
επιδέχονται περαιτέρω εκµετάλλευση,

(i) ειδών που επιδέχονται περαιτέρω
εκµετάλλευση·

Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) διοργάνωση εκστρατειών προώθησης
για τα προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό,
εθνικό ή διεθνικό επίπεδο.
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στ) διοργάνωση εκστρατειών, σε
περιφερειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο,
για την προώθηση των προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας που, σύµφωνα µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007,
θεωρούνται ως οικολογικά ή ότι έχουν
71/86

PE489.647v02-00

EL

χαµηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
στ α) προώθηση των προϊόντων αλιείας
και ιχθυοκαλλιέργειας ως υγιεινών πηγών
ζωικής πρωτεΐνης, µέσω περιφερειακών
ή εθνικών εκστρατειών που
διοργανώνονται από δηµόσιους φορείς.

Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) για τη µεταποίηση προϊόντων
βιολογικής υδατοκαλλιέργειας δυνάµει
των άρθρων 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ)
του Συµβουλίου αριθ. 834/2007.

δ) για τη µεταποίηση προϊόντων βιώσιµης
υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
δα) που συµβάλλουν στη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας·

Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
δβ) για τη βελτίωση και παρακολούθηση
των συνθηκών δηµόσιας υγείας και
υγιεινής ή ποιότητας των προϊόντων·

Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
δγ) που προορίζονται για παραγωγή νέων
προϊόντων, εφαρµογή νέων τεχνολογιών,
ή ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων
παραγωγής·

Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 74 – στοιχείο β α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
βα) ενδεχόµενες άλλες επιδοτήσεις που ο
δικαιούχος λαµβάνει ή έχει εισπράξει για
τις δραστηριότητές του.

Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το ΕΤΘΑ χρηµατοδοτεί τη συλλογή, τη
διαχείριση και τη χρήση πρωτογενών
βιολογικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών
και κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων
όπως στο πολυετές ενωσιακό πρόγραµµα
που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος
5 του [κανονισµού για την κοινή αλιευτική

1. Το ΕΤΘΑ χρηµατοδοτεί τη συλλογή, τη
διαχείριση και τη χρήση πρωτογενών
βιολογικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών
και κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων, τα
οποία είναι απαραίτητα για τη βιώσιµη
διαχείριση της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας µε βάση το
οικοσύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων των
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δεδοµένων που απαιτούνται για την
αποκατάσταση και διατήρηση των
πληθυσµών των αλιευόµενων ειδών πάνω
από τα επίπεδα εκείνα που µπορούν να
εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ έως το 2015, και
για την αποκατάσταση και διατήρηση
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως
το 2020 σύµφωνα µε την οδηγία
2008/56/ΕΚ, όπως στο πολυετές ενωσιακό
πρόγραµµα που αναφέρεται στο άρθρο 37
παράγραφος 5 του [κανονισµού για την
κοινή αλιευτική πολιτική].

πολιτική].

Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
α) η συλλογή, η διαχείριση και η χρήση
δεδοµένων µε στόχο την επιστηµονική
ανάλυση και την υλοποίηση της ΚΑλΠ,

α) η διαχείριση και η χρήση δεδοµένων µε
στόχο την επιστηµονική ανάλυση και την
υλοποίηση της ΚΑλΠ,

Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
εα) η βελτίωση των συστηµάτων
συλλογής και διαχείρισης δεδοµένων και
η υλοποίηση πιλοτικών µελετών, µε στόχο
τη βελτίωση των υφιστάµενων
συστηµάτων συλλογής και διαχείρισης
δεδοµένων.

Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 81 – στοιχείο α – σηµείο iv
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv) Μέσω της προώθησης της ανταλλαγής
βέλτιστων πρακτικών και του διαλόγου σε
διεθνές επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου
του διαλόγου µε τρίτες χώρες σε διµερές
επίπεδο µε την επιφύλαξη άλλων
συµφωνιών ή ρυθµίσεων που µπορεί να
υφίστανται µεταξύ της ΕΕ και των οικείων
τρίτων χωρών·

iv) Μέσω της προώθησης της ανταλλαγής
βέλτιστων πρακτικών και του διαλόγου σε
διεθνές επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου
του διαλόγου µε τρίτες χώρες σε διµερές
επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη τη Σύµβαση
των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της
Θάλασσας (UNCLOS) και τις σχετικές
ισχύουσες διεθνείς συνθήκες που
βασίζονται στην UNCLOS, µε την
επιφύλαξη άλλων συµφωνιών ή ρυθµίσεων
που µπορεί να υφίστανται µεταξύ της ΕΕ
και των οικείων τρίτων χωρών· ο διάλογος
αυτός περιλαµβάνει, ενδεχοµένως,
αποτελεσµατική συζήτηση σχετικά µε την
επικύρωση και υλοποίηση της UNCLOS·

Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 81 – στοιχείο β – σηµείο iii
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii) τη σταδιακή δηµιουργία µιας υψηλής
ποιότητας περιεκτικής και προσβάσιµης
για το κοινό βάσης γνώσεων για τη
θάλασσα, η οποία θα διευκολύνει την
κοινοχρησία, την εκ νέου χρήση και τη
διάδοση των δεδοµένων και των γνώσεων
αυτών µεταξύ διαφόρων οµάδων χρηστών.

iii) τη σταδιακή δηµιουργία µιας υψηλής
ποιότητας περιεκτικής και προσβάσιµης
για το κοινό βάσης γνώσεων για τη
θάλασσα, η οποία διευκολύνει την
κοινοχρησία, την εκ νέου χρήση και τη
διάδοση των δεδοµένων και των γνώσεων
αυτών µεταξύ διαφόρων οµάδων χρηστών,
προκειµένου να αποφεύγεται η επικάλυψη
των βάσεων δεδοµένων· προς τούτο, θα
πραγµατοποιείται η καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση των ήδη υφισταµένων
προγραµµάτων της Ένωσης και των
κρατών µελών, µεταξύ άλλων του
INSPIRE και του GMES.

Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 81 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
βα) θα προωθήσει τη βελτίωση της
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών,
κυρίως µέσω της ανταλλαγής
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών
στις διάφορες υπηρεσίες ακτοφυλακής,
µε στόχο την επίτευξη οικονοµιών
κλίµακας και οφελών για την Ένωση.
Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην
περαιτέρω συνεργασία ή ενοποίηση των
διάφορων υπηρεσιών ακτοφυλακής, µε
προοπτική τη δηµιουργία µιας
Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής.

Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 81 – στοιχείο γ
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) Μέσω της υποστήριξης της βιώσιµης
οικονοµικής ανάπτυξης, της απασχόλησης,
της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών
στους αναδυόµενους και µελλοντικούς
θαλάσσιους τοµείς στις παράκτιες
περιοχές, συµπληρωµατικά µε τις
καθιερωµένες τοµεακές και εθνικές
δραστηριότητες.

γ) Μέσω της υποστήριξης της βιώσιµης
οικονοµικής ανάπτυξης, της απασχόλησης,
της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών
στους αναδυόµενους και µελλοντικούς
θαλάσσιους τοµείς και στις παράκτιες,
νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες
περιοχές της Ένωσης, συµπληρωµατικά
µε τις καθιερωµένες τοµεακές και εθνικές
δραστηριότητες.

Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 81 – στοιχείο δ
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) Μέσω της προώθησης της προστασίας
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και
ιδιαίτερα της βιοποικιλότητάς του καθώς
και µέσω της προστασίας θαλάσσιων
προστατευόµενων περιοχών όπως είναι οι
περιοχές Natura 2000, της βιώσιµης
PE489.647v02-00
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δ) Μέσω της προώθησης της προστασίας
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και
ιδιαίτερα της βιοποικιλότητάς του καθώς
και µέσω της προστασίας θαλάσσιων
προστατευόµενων περιοχών όπως είναι οι
περιοχές Natura 2000, της βιώσιµης
76/86
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χρήσης των θαλάσσιων και παράκτιων
πόρων και του περαιτέρω καθορισµού
των ορίων της βιωσιµότητας των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων που
επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον,
ιδίως βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τη
θαλάσσια στρατηγική.

χρήσης των θαλάσσιων και παράκτιων
πόρων, µε την εφαρµογή µιας
βασιζόµενης στο οικοσύστηµα
προσέγγισης για τη διαχείριση των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε
το στόχο της επίτευξης ή διατήρησης της
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης που
απαιτείται από την οδηγία πλαίσιο για τη
θαλάσσια στρατηγική.
Για την επίτευξη του συγκεκριµένου
αυτού στόχου το ΕΤΘΑ µπορεί
ειδικότερα να ενισχύσει:
(i) τις δράσεις πρόληψης και µείωσης
των απορρίψεων στο θαλάσσιο
περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων των
απορριµµάτων στη θάλασσα, µε στόχο τη
µείωση της ρύπανσης·
(ii) τις δράσεις για τον µετριασµό των
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στο
θαλάσσιο, παράκτιο και νησιωτικό
περιβάλλον και την διευκόλυνση της
προσαρµογής στις αλλαγές αυτές, µε
ιδιαίτερη έµφαση εν προκειµένω στις
πλέον ευάλωτες περιοχές·

Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό µέρος
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για την επίτευξη του ειδικού στόχου της
ανάπτυξης των διατοµεακών πράξεων που
καθορίζονται στο άρθρο 81 στοιχείο β), το
ΕΤΘΑ µπορεί να χρηµατοδοτήσει τα εξής:

2. Για την επίτευξη του ειδικού στόχου της
ανάπτυξης των διασυνοριακών και
διατοµεακών πράξεων που καθορίζονται
στο άρθρο 81 στοιχείο β) και βα), το
ΕΤΘΑ µπορεί να χρηµατοδοτήσει τα εξής:

Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
αα) συγκεντρωµένες και συντονισµένες
δράσεις και πρωτοβουλίες για τα κράτη
µέλη της ΕΕ·

Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 84 α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
Άρθρο 84α
Μέτρα διατήρησης
Προκειµένου να διασφαλιστεί η
αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων
διατήρησης βάσει των άρθρων 17 και 21
του [κανονισµού για την κοινή αλιευτική
πολιτική], το ΕΤΘΑ µπορεί να στηρίζει
πρωτοβουλίες που λαµβάνονται από τα
κράτη µέλη για συνεργασία και για την
εφαρµογή κοινών µέτρων για την
επίτευξη των σκοπών και των στόχων
που συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο
πολυετών προγραµµάτων που έχουν
θεσπιστεί σύµφωνα µε τα άρθρα 9, 10 και
11 του [κανονισµού για την κοινή
αλιευτική πολιτική]·

Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) από κοινού αγορά περιπολικών πλοίων,
αεροσκαφών και ελικοπτέρων από αρκετά
κράτη µέλη που ανήκουν στην ίδια
γεωγραφική περιοχή µε την προϋπόθεση
ότι τουλάχιστον το 60% του χρόνου
χρήσης τους αφορά τον έλεγχο της αλιείας·

α) από κοινού αγορά περιπολικών πλοίων,
αεροσκαφών και ελικοπτέρων από αρκετά
κράτη µέλη που ανήκουν στην ίδια
γεωγραφική περιοχή µε την προϋπόθεση
ότι τουλάχιστον το 75% του χρόνου
χρήσης τους αφορά τον έλεγχο της αλιείας·
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Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 94 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ποσοστό της ελάχιστης συνεισφοράς
του ΕΤΘΑ ανέρχεται στο 20%.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση
Τεχνικό σφάλµα στην πρόταση, να διαγραφεί.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
διαγράφεται

α) στο 100% των επιλέξιµων δηµόσιων
δαπανών για στήριξη βάσει της
ενίσχυσης αποθεµατοποίησης που
αναφέρεται στο άρθρο 70,

Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 94 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
ε) στο 75% των επιλέξιµων δηµόσιων
δαπανών για τη στήριξη που αναφέρεται
στο άρθρο 79.

ε) στο 65% των επιλέξιµων δηµόσιων
δαπανών για τη στήριξη που αναφέρεται
στο άρθρο 79.

Αιτιολόγηση
Το ποσοστό συγχρηµατοδότησης που επιτρέπει τη συλλογή των δεδοµένων πρέπει να αυξηθεί,
προκειµένου να προωθηθεί µια εµπεριστατωµένη συλλογή ποιότητας των δεδοµένων που
σχετίζονται µε την αλιεία.
Τροπολογία 170
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Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 95 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) η πράξη σχετίζεται µε την ενίσχυση
αποθεµατοποίησης που αναφέρεται στο
άρθρο 70·

διαγράφεται

Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 95 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
δα) το έργο αποβλέπει στην προώθηση
βιώσιµων από οικολογικής απόψεως
δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τον ορισµό
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 96 – παράγραφος 1
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εκτός από τους γενικούς κανόνες του
άρθρου 72 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...]
για τον καθορισµό των κοινών διατάξεων],
και βάσει της απόφασης της Επιτροπής
σχετικά µε την έγκριση του επιχειρησιακού
προγράµµατος, η Επιτροπή καταβάλλει
ένα αρχικό ποσό προχρηµατοδότησης για
το σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού.
Αυτό αντιπροσωπεύει το 4% της
συνεισφοράς του προϋπολογισµού της
Ένωσης στο εν λόγω επιχειρησιακό
πρόγραµµα. Μπορεί να κατανεµηθεί σε
δυο δόσεις ανάλογα µε τον διαθέσιµο
προϋπολογισµό.

1. Εκτός από τους γενικούς κανόνες του
άρθρου 72 του [κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...]
για τον καθορισµό των κοινών διατάξεων],
και βάσει της απόφασης της Επιτροπής
σχετικά µε την έγκριση του επιχειρησιακού
προγράµµατος, η Επιτροπή καταβάλλει
ένα αρχικό ποσό προχρηµατοδότησης για
το σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού.
Αυτό αντιπροσωπεύει το 7% της
συνεισφοράς του προϋπολογισµού της
Ένωσης στο εν λόγω επιχειρησιακό
πρόγραµµα. Μπορεί να κατανεµηθεί σε
δυο δόσεις ανάλογα µε τον διαθέσιµο
προϋπολογισµό.

Τροπολογία 173
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Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 105 – παράγραφος 1
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο δικαιούχος συνεχίζει να
συµµορφώνεται µε τις προϋποθέσεις για το
παραδεκτό της πράξης που αναφέρονται
στο άρθρο 12 παράγραφος 1, µετά την
υποβολή της αίτησης και καθόλη τη
διάρκεια της εφαρµογής της πράξης και,
για ορισµένα είδη πράξεων, για µια
καθορισµένη περίοδο µετά την τελευταία
πληρωµή.

1. Ο δικαιούχος συνεχίζει να
συµµορφώνεται µε τις προϋποθέσεις για το
παραδεκτό της πράξης που αναφέρονται
στο άρθρο 12 παράγραφος 1, µετά την
υποβολή της αίτησης και καθόλη τη
διάρκεια της εφαρµογής της πράξης και για
µια καθορισµένη περίοδο µετά την
τελευταία πληρωµή.

Αιτιολόγηση
Για την ενίσχυση των προϋποθέσεων και της συµµόρφωσης.
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εφαρµόζει την εξουσιοδότησή
της τηρώντας πλήρως την αρχή της
αναλογικότητας και λαµβάνοντας υπόψη
τον κίνδυνο ότι η µη συµµόρφωση µε τους
αντίστοιχους κανόνες της ΚΑλΠ συνιστά
σοβαρή απειλή για τη βιώσιµη
εκµετάλλευση των έµβιων θαλάσσιων
βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και
διατηρεί τους πληθυσµούς των
αλιευόµενων ειδών πάνω από τα επίπεδα
εκείνα που µπορούν να εξασφαλίσουν τη
ΜΒΑ, τη βιωσιµότητα των σχετικών
αποθεµάτων ή τη διαφύλαξη του
θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η Επιτροπή εφαρµόζει την εξουσιοδότησή
της τηρώντας πλήρως την αρχή της
αναλογικότητας και λαµβάνοντας υπόψη
τον κίνδυνο ότι η µη συµµόρφωση µε τους
αντίστοιχους κανόνες της ΚΑλΠ συνιστά
σοβαρή απειλή για τη βιώσιµη
εκµετάλλευση των έµβιων θαλάσσιων
βιολογικών πόρων η οποία αποκαθιστά και
διατηρεί τους πληθυσµούς των
αλιευόµενων ειδών πάνω από τα επίπεδα
εκείνα που µπορούν να εξασφαλίσουν τη
ΜΒΑ έως το 2015, τη βιωσιµότητα των
σχετικών αποθεµάτων, την επίτευξη και
τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής
κατάστασης έως το 2020 ή τη διαφύλαξη
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη βάση
µιας προληπτικής προσέγγισης και µιας
αντίληψης περί διαχείρισης της αλιείας
βασισµένης στο οικοσύστηµα.

AD\915283EL.doc

81/86

PE489.647v02-00

EL

Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 117 – παράγραφος 3
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για τις περιπτώσεις δηµοσιονοµικών
διορθώσεων που επιβάλλονται στις
δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε τη µη
συµµόρφωση µε το άρθρο 105, τα κράτη
µέλη αποφασίζουν το ποσό διόρθωσης
λαµβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα της
µη συµµόρφωσης από τον δικαιούχο µε
τους κανόνες της ΚΑλΠ, το οικονοµικό
πλεονέκτηµα που προκύπτει από τη µη
συµµόρφωση µε τους κανόνες της ΚΑλΠ ή
τη σπουδαιότητα της συνεισφοράς του
ΕΤΘΑ στην οικονοµική δραστηριότητα
του δικαιούχου.

3. Για τις περιπτώσεις δηµοσιονοµικών
διορθώσεων που επιβάλλονται στις
δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε τη µη
συµµόρφωση µε το άρθρο 105, τα κράτη
µέλη αποφασίζουν το ποσό διόρθωσης
λαµβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα της
µη συµµόρφωσης από τον δικαιούχο µε
τους κανόνες της ΚΑλΠ, τη σοβαρότητα
της βλάβης στο οικοσύστηµα, τα
ιχθυαποθέµατα ή το θαλάσσιο
περιβάλλον, το οικονοµικό πλεονέκτηµα
που προκύπτει από τη µη συµµόρφωση µε
τους κανόνες της ΚΑλΠ ή τη
σπουδαιότητα της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ
στην οικονοµική δραστηριότητα του
δικαιούχου.

Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 119 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
αα) το κράτος µέλος δεν έχει υποβάλει τις
απαιτούµενες εκθέσεις σχετικά µε την
αλιευτική ικανότητα του στόλου και τη
σχέση της µε τους διαθέσιµους πόρους
που απαιτούνται σύµφωνα µε τον
[κανονισµό για την κοινή αλιευτική
πολιτική]

Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 128 – παράγραφος 3
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 στοιχείο β) σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης µε το άρθρο
105 και παράγραφος 1 στοιχείο δ), η
Επιτροπή βασίζει τις δηµοσιονοµικές
διορθώσεις µόνο στις δαπάνες που
συνδέονται άµεσα µε τη µη συµµόρφωση
των κανόνων της ΚΑλΠ. Η Επιτροπή
αποφασίζει για το ποσό διόρθωσης
λαµβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα της
µη συµµόρφωσης από τον δικαιούχο µε
τους κανόνες της ΚΑλΠ, το οικονοµικό
πλεονέκτηµα που προκύπτει από τη µη
συµµόρφωση µε τους κανόνες της ΚΑλΠ ή
τη σπουδαιότητα της συνεισφοράς του
ΕΤΘΑ στην οικονοµική δραστηριότητα
του δικαιούχου.

3. Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 στοιχείο β) σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης µε το άρθρο
105 και παράγραφος 1 στοιχείο δ), η
Επιτροπή βασίζει τις δηµοσιονοµικές
διορθώσεις µόνο στις δαπάνες που
συνδέονται άµεσα µε τη µη συµµόρφωση
των κανόνων της ΚΑλΠ. Η Επιτροπή
αποφασίζει για το ποσό διόρθωσης
λαµβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα της
βλάβης στο οικοσύστηµα, στα
ιχθυαποθέµατα ή στο θαλάσσιο
περιβάλλον, τη σοβαρότητα της µη
συµµόρφωσης από τον δικαιούχο µε τους
κανόνες της ΚΑλΠ, το οικονοµικό
πλεονέκτηµα που προκύπτει από τη µη
συµµόρφωση µε τους κανόνες της ΚΑλΠ ή
τη σπουδαιότητα της συνεισφοράς του
ΕΤΘΑ στην οικονοµική δραστηριότητα
του δικαιούχου.

Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισµού
Άρθρο 143 – παράγραφος 4 α (νέα)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
4α. Όσον αφορά την πρόσβαση στην
περιβαλλοντική ενηµέρωση, ισχύει η
οδηγία 2003/4/ΕΚ και οι κανονισµοί
1049/2001/EΚ και 1367/2006/EΚ.

Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισµού
Παράρτηµα III – πίνακας 2 – σειρά 3
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Προτεραιότητα
ΕΤΘΑ:
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Αποδεδειγµένη διοικητική ικανότητα
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις περί
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6 Προώθηση της
υλοποίησης της
ΚΑλΠ

δεδοµένων µε στόχο τη διαχείριση της
αλιείας που καθορίζονται στο άρθρο 37
του [κανονισµού για την ΚΑλΠ]

εφαρµογής πολυετούς
προγράµµατος συλλογής
δεδοµένων, το οποίο θα
αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα
εγκρίνει η Επιτροπή
–

Αποδεδειγµένη διοικητική
ικανότητα κατάρτισης και
υλοποίησης ετήσιου
προγράµµατος εργασίας για τη
συλλογή των δεδοµένων, το
οποίο θα αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ
και θα εγκρίνει η Επιτροπή

–

Επαρκής ικανότητα κατανοµής
ανθρώπινων πόρων για τη
σύναψη διµερών ή πολυµερών
συµφωνιών µε άλλα κράτη µέλη,
σε περίπτωση επιµερισµένης
εργασίας για την τήρηση των
υποχρεώσεων περί συλλογής
δεδοµένων

ΘΣ 6: Προστασία
του περιβάλλοντος
και προώθηση της
αποδοτικότητας ως
προς τους πόρους

Τροπολογία

Προτεραιότητα
ΕΤΘΑ:
6 Προώθηση της
υλοποίησης της
ΚΑλΠ

Αποδεδειγµένη διοικητική ικανότητα
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις περί
δεδοµένων µε στόχο τη διαχείριση της
αλιείας που καθορίζονται στο άρθρο 37
του [κανονισµού για την ΚΑλΠ]
Αξιολόγηση της ισορροπίας µεταξύ της
αλιευτικής ικανότητας και των
αλιευτικών δυνατοτήτων:

ΘΣ 6: Προστασία
του περιβάλλοντος
και προώθηση της
αποδοτικότητας ως
προς τους πόρους
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–

Αποδεδειγµένη διοικητική
ικανότητα κατάρτισης και
εφαρµογής πολυετούς
προγράµµατος συλλογής
δεδοµένων, το οποίο θα
αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα
εγκρίνει η Επιτροπή

–

Αποδεδειγµένη διοικητική
ικανότητα κατάρτισης και
υλοποίησης ετήσιου
προγράµµατος εργασίας για τη
συλλογή των δεδοµένων, το
οποίο θα αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ
και θα εγκρίνει η Επιτροπή

–

Επαρκής ικανότητα κατανοµής
ανθρώπινων πόρων για τη
σύναψη διµερών ή πολυµερών
συµφωνιών µε άλλα κράτη µέλη,
σε περίπτωση επιµερισµένης
εργασίας για την τήρηση των
υποχρεώσεων περί συλλογής
δεδοµένων

–

Αποδεδειγµένη διοικητική
ικανότητα προετοιµασίας και
διεξαγωγής αξιολογήσεων της

Αποδεδειγµένη διεξαγωγή ειδικής
ανάλυσης της ισορροπίας µεταξύ της
αλιευτικής ικανότητας και της
αλιευτικής δυνατότητας για την
αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων
διαχείρισης του στόλου
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αλιευτικής ικανότητας του
στόλου

–

Επαρκής υποβολή εκθέσεων
σχετικά µε τις προσπάθειες για
την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ
της αλιευτικής ικανότητας και
των αλιευτικών δυνατοτήτων
όπως ορίζουν τα άρθρα 34 και
37 του [κανονισµού για την
κοινή αλιευτική πολιτική].

Αιτιολόγηση
Η πρόταση πρέπει να ορίζει ότι η χρηµατοδότηση για τους στόλους, τα σκάφη και τα εργαλεία
χορηγείται υπό τον όρο της κατάλληλης αξιολόγησης της αλιευτικής ικανότητας σε σχέση µε τις
διαθέσιµες αλιευτικές δυνατότητες. Ορισµένα κράτη µέλη δεν συµµορφώνονται µε τη νοµική
υποχρέωση να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά µε τις προσπάθειές τους για την εξισορρόπηση της
αλιευτικής ικανότητας του στόλου σε σχέση µε τις αλιευτικές δυνατότητες. Πρέπει να
διεξάγονται αξιολογήσεις του στόλου ως στοιχειώδες µέτρο για την αποτροπή ανεπιθύµητων
επιπτώσεων και για τη διάθεση της ενίσχυσης για εκσυγχρονισµού µε πιο στοχοθετηµένο τρόπο.
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