
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 18ης Νοεμβρίου 2014 

σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής για την 
προσαρμογή των αναφορών του στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμ
βρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 8 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 22 παράγραφος 7 πέμπτο εδάφιο, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Για να εξασφαλιστεί η θέσπιση της αναγκαίας νομοθεσίας για τον προγραμματισμό των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων («ταμεία ΕΔΕ») και για την έγκαιρη έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, ο εκτελεστικός 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 (2) εγκρίθηκε πριν από την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). 

(2)  Έπειτα από την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, ορισμένες αναφορές του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 215/2014 στη μελλοντική νομική πράξη της Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας («ΕΤΘΑ») 
θα πρέπει να αντικατασταθούν από αναφορές στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014. 

(3)  Όσον αφορά το ΕΤΘΑ, οι συντελεστές στάθμισης για τα μέτρα που ορίζονται στη μελλοντική νομική πράξη της Ένωσης 
για το ΕΤΘΑ σχετικά με το επίπεδο στήριξης για τους στόχους σχετικά με την κλιματική αλλαγή για καθένα από τα 
πέντε ταμεία ΕΔΕ, όπως εγκρίθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 215/2014, είχαν επισυναφθεί ενδεικτικά. Οι 
αναφορές στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 θα πρέπει επομένως να ευθυγραμμιστούν 
με την τελική αρίθμηση των διατάξεων στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014. 

(4)  Για να εξασφαλιστεί ότι στο πλαίσιο των επιδόσεων είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η επίτευξη του οροσήμου και του 
ποσοτικού στόχου για ένα δημοσιονομικό δείκτη με βάση τις αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή, η 
λανθασμένη αναφορά που περιέχεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 
στο άρθρο 126 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα πρέπει να διορθωθεί με αναφορά στο άρθρο 126 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 
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(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320. 
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρω
παϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για 
την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών 
παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΕ L 69 της 8.3.2014, σ. 65). 

(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) 
αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1). 



(5)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να διασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει. 

(6)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής συντονισμού για τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, 

(7)  Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής θα πρέπει να τροποποιηθεί και να διορθωθεί 
αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 τροποποιείται ως εξής: 

1)  Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«γ)  τα στοιχεία που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις δημοσιονομικές πιστώσεις και τις δαπάνες ανά μέτρο στις 
ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 
το άρθρο 114 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014· 

δ) πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με τις πράξεις που επιλέγονται για χρηματοδό
τηση σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 107 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 508/2014.». 

2)  Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 διορθώνεται ως εξής: 

Σελίδα 68 άρθρο 5 σημείο 2: 

αντί: «2. Για όλα τα ταμεία ΕΔΕ, εκτός από το ΕΓΤΑΑ, το ορόσημο και ο ποσοτικός στόχος για ένα δημοσιονο
μικό δείκτη αφορούν το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν εγγραφεί στο λογιστικό σύστημα 
της αρχής πιστοποίησης και επικυρωθεί από την αρχή σύμφωνα με το άρθρο 126 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

Για το ΕΓΤΑΑ, αναφέρονται στις πραγματοποιηθείσες συνολικές δημόσιες δαπάνες που καταχωρίζονται στο 
κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης.». 

διάβαζε: «2. Για όλα τα ταμεία ΕΔΕ, εκτός από το ΕΓΤΑΑ, το ορόσημο και ο ποσοτικός στόχος για ένα δημοσιονο
μικό δείκτη αφορούν το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν εγγραφεί στο λογιστικό σύστημα 
της αρχής πιστοποίησης και επικυρωθεί από την αρχή σύμφωνα με το άρθρο 126 στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

Για το ΕΓΤΑΑ, αναφέρονται στις πραγματοποιηθείσες συνολικές δημόσιες δαπάνες που καταχωρίζονται στο 
κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης.». 

Άρθρο 3 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε 
κράτος μέλος. 

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2014. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Συντελεστές για τον υπολογισμό των ποσών ενίσχυσης για τους στόχους που αφορούν την κλιματική 
αλλαγή στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας δυνάμει του άρθρου 3 

Άρθρο του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 508/2014 Τίτλος του μέτρου Συντελεστής 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

Βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας 

Άρθρο 26 Καινοτομία (+ άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία εσωτερικών υδάτων) 0 %* (1) 

Άρθρο 27 Συμβουλευτικές υπηρεσίες (+ άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων) 

0 % 

Άρθρο 28 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων (+ άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων) 

0 %* 

Άρθρο 29 παρά
γραφοι 1 και 2 

Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου — κατάρ
τιση, δικτύωση, κοινωνικός διάλογος· στήριξη συζύγων και συντρόφων 
συμβίωσης [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αλιεία εσωτερικών υδάτων] 

0 %* 

Άρθρο 29 παρά
γραφος 3 

Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης 
και του κοινωνικού διαλόγου — ασκούμενοι σε πλοία παράκτιας αλιείας περιο
ρισμένης κλίμακας/κοινωνικός διάλογος 

0 %* 

Άρθρο 30 Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος (+ άρθρο 44 παράγραφος 4 
Αλιεία εσωτερικών υδάτων) 

0 %* 

Άρθρο 31 Υποστήριξη της εκκίνησης νέων αλιέων (+ άρθρο 44 παράγραφος 2 Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων) 

0 % 

Άρθρο 32 Υγεία και ασφάλεια [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β) Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων] 

0 % 

Άρθρο 33 Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 40 % 

Άρθρο 34 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 100 % 

Άρθρο 35 Ταμεία αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα και τα περιβαλλο
ντικά συμβάντα 

40 % 

Άρθρο 36 Υποστήριξη σε συστήματα κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων 40 % 

Άρθρο 37 Υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης και 
περιφερειακή συνεργασία 

0 % 

Άρθρο 38 Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή 
της αλιείας στην προστασία των ειδών [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
Αλιεία εσωτερικών υδάτων] 

40 % 

Άρθρο 39 Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των έμβιων υδάτινων πόρων 
[+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων] 

40 % 

Άρθρο 40 παρά
γραφος 1 στοιχείο α) 

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας — συλλογή 
απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων και θαλάσσιων απορριμμάτων 

0 % 
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Άρθρο του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 508/2014 Τίτλος του μέτρου Συντελεστής 

Άρθρο 40 παρά
γραφος 1 στοιχεία β) 
έως ζ) και θ) 

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσιας βιοποικιλότητας — συμβολή στην 
καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση, κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμό 
στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων, προετοιμασία σχεδίων προστασίας και 
διαχείρισης σχετικά με τις τοποθεσίες NATURA 2000 και τους προστατευόμε
νους τόπους, διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των προστατευό
μενων θαλάσσιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών NATURA 
2000, περιβαλλοντική επίγνωση, συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν 
στη διατήρηση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικο
συστήματος (+ άρθρο 44 παράγραφος 6 Υδρόβια πανίδα και χλωρίδα εσωτε
ρικών υδάτων) 

40 % 

Άρθρο 40 παρά
γραφος 1 στοιχείο η) 

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας — συστήματα 
για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα 
θηλαστικά και τα πτηνά 

0 % 

Άρθρο 41 παρά
γραφος 1 στοιχεία α), 
β) και γ) 

Ενεργειακή απόδοση και άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής — επενδύσεις επί 
του σκάφους· έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης· μελέτες για την 
αξιολόγηση της συμβολής εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδια
σμού του κύτους σκαφών [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων] 

100 % 

Άρθρο 41 παρά
γραφος 2 

Ενεργειακή απόδοση και άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής — αντικατάσταση 
ή εκσυγχρονισμός των κύριων ή βοηθητικών μηχανών 

100 % 

Άρθρο 42 Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων] 

0 % 

Άρθρο 43 παρά
γραφος 1 + 3 

Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια — επενδύ
σεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες και στις ιχθυό
σκαλες ή στους τόπους φορτοεκφόρτωσης και τα καταφύγια· κατασκευή κατα
φυγίων για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 
στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων] 

40 % 

Άρθρο 43 παρά
γραφος 2 

Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια — επενδύ
σεις για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης 
όλων των αλιευμάτων 

0 % 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας 

Άρθρο 47 Καινοτομία 0 %* 

Άρθρο 48 παρά
γραφος 1 στοιχεία α) 
έως δ), στ), ζ) και η) 

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 0 %* 

Άρθρο 48 παρά
γραφος 1 στοιχεία ε), 
θ) και ι) 

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια — αποδοτική χρήση των 
πόρων, μείωση της χρήσης νερού και χημικών προϊόντων, συστήματα ανακύ
κλωσης νερού, μειώνοντας στο ελάχιστο τη χρήση του νερού 

0 %* 

Άρθρο 48 παρά
γραφος 1 στοιχείο ια) 

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια — αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

40 % 

Άρθρο 49 Υπηρεσίες διοίκησης, αντικατάστασης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύ
σεις υδατοκαλλιέργειας 

0 %* 

Άρθρο 50 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης 0 %* 

Άρθρο 51 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας 40 % 
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Άρθρο του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 508/2014 Τίτλος του μέτρου Συντελεστής 

Άρθρο 52 Ενθάρρυνση νέων υδατοκαλλιεργητών που εφαρμόζουν αρχές βιώσιμης υδατο
καλλιέργειας 

0 % 

Άρθρο 53 Μετατροπή σε σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και 
βιολογική υδατοκαλλιέργεια 

0 %* 

Άρθρο 54 Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες 0 %* 

Άρθρο 55 Μέτρα για τη δημόσια υγεία 0 % 

Άρθρο 56 Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων 0 % 

Άρθρο 57 Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας 40 % 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

Βιώσιμη ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών 

Άρθρο 62 παρά
γραφος 1 στοιχείο α) 

Στήριξη της προετοιμασίας 0 % 

Άρθρο 63 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες 
λειτουργίας και συντονισμού) 

40 % 

Άρθρο 64 Δραστηριότητες συνεργασίας 0 %* 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

Μέτρα σχετικά με την εμπορία και τη μεταποίηση 

Άρθρο 66 Σχέδια παραγωγής και εμπορίας 0 %* 

Άρθρο 67 Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση 0 % 

Άρθρο 68 Μέτρα εμπορίας 0 %* 

Άρθρο 69 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 0 %* 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

Άρθρο 70 Καθεστώς αντιστάθμισης 0 % 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

Συνοδευτικά μέτρα για την κοινή αλιευτική πολιτική βάσει επιμερισμένης διαχείρισης 

Άρθρο 76 Έλεγχος και εφαρμογή 0 % 

Άρθρο 77 Συλλογή δεδομένων 0 %* 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

Τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των κρατών μελών 

Άρθρο 78 Τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των κρατών μελών 0 % 
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Άρθρο του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 508/2014 Τίτλος του μέτρου Συντελεστής 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

Μέτρα που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επιμερι
σμένης διαχείρισης 

Άρθρο 80 παρά
γραφος 1 στοιχείο α) 

Ενοποίηση της θαλάσσιας επιτήρησης 0*% 

Άρθρο 80 παρά
γραφος 1 στοιχείο β) 

Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρος χρήση 
των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων 

40 % 

Άρθρο 80 παρά
γραφος 1 στοιχείο γ) 

Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

40 %» 

(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στα μέτρα που συνοδεύονται από * στον πίνακα μπορεί να εφαρμόζεται ο συντελεστής του 40 %.   
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