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11.9.2017 A8-0263/86 

Τροπολογία  86 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) «ομάδα 3»: τα βενθοπελαγικά 

αποθέματα που υπόκεινται σε όρια 

αλιευμάτων, εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στην ομάδα 1 στη 

Βόρεια Θάλασσα· 

διαγράφεται 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/87 

Τροπολογία  87 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) «ομάδα 4»: οι λειτουργικές 

μονάδες και τα στατιστικά τετράγωνα 

της καραβίδας (Nephrops norvegicus) 

εκτός των λειτουργικών μονάδων στη 

ζώνη ICES IIa και στην υποπεριοχή IV 

που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων, με 

εξαίρεση όσες περιλαμβάνονται στην 

ομάδα 2· 

διαγράφεται 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/88 

Τροπολογία  88 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6)   «ομάδα 5»: τα βενθοπελαγικά 

αποθέματα που δεν υπόκεινται σε όρια 

αλιευμάτων στη Βόρεια Θάλασσα· 

διαγράφεται 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/89 

Τροπολογία  89 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στόχοι για τις ομάδες 3 και 4  Διαχείριση των αποθεμάτων 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/90 

Τροπολογία  90 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τα βενθοπελαγικά αποθέματα των 

ομάδων 1-7, ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του 

παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά 

με: 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος 

κανονισμού και το άρθρο 18 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά 

με τους ιχθυοπληθυσμούς βαθύβιων 

ειδών. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις μπορεί να συμπληρώνουν τον 

παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά 

με: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/91 

Τροπολογία  91 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα μέτρα ελέγχου που προβλέπονται στο 

παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται επιπλέον 

εκείνων που προβλέπονται στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 για τα 

βενθοπελαγικά αποθέματα των ομάδων 1-

7, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 

παρόν κεφάλαιο. 

Τα μέτρα ελέγχου που προβλέπονται στο 

παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται επιπλέον 

εκείνων που προβλέπονται στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 για τα 

βενθοπελαγικά αποθέματα, εκτός εάν 

προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν 

κεφάλαιο. 

Or. en 

 

 


