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11.9.2017 A8-0263/92 

Τροπολογία  92 

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 16 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 16 διαγράφεται 

Καθορισμένοι λιμένες για τις ομάδες 1, 2, 3, 

4 και 7 

 

Το ποσοτικό όριο ζώντος βάρους ειδών που 

υπάγονται σε πολυετές σχέδιο, άνω του 

οποίου ένα αλιευτικό σκάφος υποχρεούται 

να εκφορτώνει τα αλιεύματά του σε 

καθορισμένο λιμένα ή σε σημείο πλησίον 

της ακτής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, 

ανέρχεται σε:  

 

α)  ομάδα 1: 2 τόνους·  

β)  ομάδες 2 και 4: 1 τόνο·  

γ)  ομάδα 3: 2 τόνους·  

δ)  ομάδα 7: 2 τόνους.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Τροπολογία  93 

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 8 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Όταν, βάσει επιστημονικών 

γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε 

δεδομένο έτος η βιομάζα αναπαραγωγής 

οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα 

στην ομάδα 1 είναι κατώτερη του 

ελάχιστου σημείου αναφοράς για τη 

βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (MSY 

Btrigger) ή η αφθονία οποιασδήποτε από 

τις λειτουργικές μονάδες της ομάδας 2 

βρίσκεται κάτω από το όριο 

Abundancebuffer, όπως καθορίζεται στο 

παράρτημα ΙΙ στήλη Α, θεσπίζονται όλα τα 

κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να 

διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του 

σχετικού αποθέματος ή της σχετικής 

λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα 

από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη 

μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, 

κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 

παράγραφος 2, οι αλιευτικές δυνατότητες 

καθορίζονται σε επίπεδα που συνάδουν με 

θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι 

μικρότερη από το εύρος που καθορίζεται 

στο παράρτημα Ι στήλη Α, λαμβάνοντας 

υπόψη τη μείωση της βιομάζας του εν 

λόγω αποθέματος.  

1.  Όταν, βάσει επιστημονικών 

γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε 

δεδομένο έτος η βιομάζα αναπαραγωγής 

οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα 

στην ομάδα 1 είναι κατώτερη του 

ελάχιστου σημείου αναφοράς για τη 

βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (MSY 

Btrigger) ή η αφθονία οποιασδήποτε από 

τις λειτουργικές μονάδες της ομάδας 2 

βρίσκεται κάτω από το όριο 

Abundancebuffer, όπως καθορίζεται στο 

παράρτημα ΙΙ στήλη Α, θεσπίζονται όλα τα 

κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να 

διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του 

σχετικού αποθέματος ή της σχετικής 

λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα 

από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη 

μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, 

κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 

παράγραφος 2, οι αλιευτικές δυνατότητες 

καθορίζονται σε επίπεδα που συνάδουν με 

θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι 

μικρότερη από το εύρος που καθορίζεται 

στο παράρτημα Ι στήλη Β, λαμβάνοντας 

υπόψη τη μείωση της βιομάζας του εν 

λόγω αποθέματος.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/94 

Τροπολογία  94 

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 12 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 12 α 

 Άδειες αλιείας και μέτρα διαχείρισης της 

αλιευτικής ικανότητας 

 1.  Για την περιοχή της Βόρειας 

Θάλασσας, της ανατολικής Μάγχης και του 

Skagerrak που καλύπτεται από τον 

παρόντα κανονισμό, κάθε κράτος μέλος 

εκδίδει άδειες για τα σκάφη που φέρουν τη 

σημαία του και τα οποία ασκούν αλιευτικές 

δραστηριότητες στην εν λόγω περιοχή και 

χρησιμοποιούν ένα από τα ακόλουθα 

αλιευτικά εργαλεία:  

 α)  τράτες βυθού και γρι-γρι (OTB, 

OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) με μέγεθος 

ματιών: 

 (i)  TR1 ίσο ή μεγαλύτερο από 100 mm· 

 (ii)  TR2 ίσο με ή μεγαλύτερο από 70 

mm και μικρότερο από 100 mm· 

 iii)  TR3 ίσο με ή μεγαλύτερο από 16 

mm και μικρότερο από 32 mm· 

 β)  δοκότρατες (TBB) με μέγεθος 

ματιών: 

 (i)  BT1 ίσο ή μεγαλύτερο από 120mm· 

 (ii)  BΤ2 ίσο ή μεγαλύτερο από 80mm 

και μικρότερο από 120mm· 

 γ)  απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής 

(GN)· 

 δ)  μανωμένα δίχτυα (GT)· 
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 ε)  παραγάδια (LL). 

 2.  Με την επιφύλαξη των ανώτατων 

ορίων αλιευτικής ικανότητας που ορίζονται 

στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013, για καθεμία από τις 

γεωγραφικές περιοχές που απαριθμούνται 

στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, η 

συνολική εκφραζόμενη σε kW ικανότητα 

των σκαφών τα οποία διαθέτουν αλιευτικές 

άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν 

υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα των 

σκαφών που δραστηριοποιήθηκαν το 2006 

ή το 2007 χρησιμοποιώντας εργαλεία που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην 

αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή.  

 3.  Κάθε κράτος μέλος συντάσσει και 

τηρεί κατάλογο των σκαφών τα οποία 

διαθέτουν την αλιευτική άδεια που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1, τον οποίο 

δημοσιοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα 

κράτη μέλη μέσω της επίσημης 

ιστοσελίδας του. 

 4.  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 για την 

τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 

Or. en 



 

AM\1134034EL.docx  PE605.639v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.9.2017 A8-0263/95 

Τροπολογία  95 

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 14 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 14α)  Η ερασιτεχνική αλιεία μπορεί να 

έχει επιπτώσεις στα αποθέματα 

βενθοπελαγικής αλιείας. Συνεπώς, οι 

συννομοθέτες θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να την υπαγάγουν σε μέτρα 

διαχείρισης και σε τεχνικά μέτρα, στον 

βαθμό που είναι αναγκαίο για τη 

διασφάλιση της βιωσιμότητας των 

αποθεμάτων. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/96 

Τροπολογία  96 

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 10 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10 α 

 Επιπτώσεις της ερασιτεχνικής αλιείας 

 Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 55 

παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1224/2009, η ερασιτεχνική αλιεία 

έχει σημαντικές επιπτώσεις στο απόθεμα, 

οι συννομοθέτες μπορούν να 

αποφασίσουν να υπαγάγουν την εν λόγω 

ερασιτεχνική αλιεία σε μέτρα διαχείρισης 

και σε τεχνικά μέτρα, καθ’ όσον είναι 

αναγκαίο για να διασφαλιστεί η 

βιωσιμότητα των αποθεμάτων. 

Or. en 

 

 


