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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ηλεκτρικού ρεύματος, με εξαίρεση 

τη χρήση τράτας με ρεύμα, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 24 και στο μέρος Ε του 

παραρτήματος V· 

β) ηλεκτρικού ρεύματος, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

ηλεκτρικών αλιευτικών εργαλείων, και 

της αλιείας με ηλεκτρικούς παλμούς 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ηλεκτρική αλιεία συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρικών παλμών είναι το ακριβώς αντίθετο της 

ακριβούς στοχευόμενης αλιείας. Όπως το ρόπαλο αντί για το ξίφος, ή το τρομπόνι αντί για το τουφέκι, ένα 

ηλεκτρικό φορτίο μέσα στο νερό δεν μπορεί να έχει χειρουργική ακρίβεια και αναπόφευκτα αποδεκατίζει 

και καταστρέφει κάθε ζωή σε μια μεγάλη ακτίνα: « έφτιαξαν μια θαλάσσια έρημο και την ονόμασαν pulse 

fishing ». Πρέπει να το σταματήσουμε τώρα, προτού διαδοθεί και προκαλέσει μαζική ωκεάνια καταστροφή. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Απαγορεύεται η πώληση, έκθεση ή 

προσφορά προς πώληση οποιωνδήποτε 

θαλάσσιων ειδών που αλιεύονται με τη 

χρήση οποιασδήποτε από τις μεθόδους που 

αναφέρονται στο άρθρο 7. 

Απαγορεύεται η πώληση, έκθεση ή 

προσφορά προς πώληση οποιωνδήποτε 

θαλάσσιων ειδών που αλιεύονται με τη 

χρήση οποιασδήποτε από τις μεθόδους που 

αναφέρονται στο άρθρο 7. 

Εάν, κατά την αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

ηλεκτρική αλιεία καθώς και η αλιεία με 

χρήση ηλεκτρικού παλμού επιτρέπεται 

ακόμη, από τη στιγμή εκείνη οφείλει 

αμέσως να απαγορευθεί σε όλα τα ύδατα 

του Ηνωμένου Βασιλείου, 

συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της 

ΑΟΖ. 

Or. en 

 


