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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

10.1.2018 A8-0381/272 

Τροπολογία  272 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων 

απλαδιών βυθού, διχτυών παγίδευσης ή 

σταθερών μανωμένων διχτυών σε 

περιοχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με 

τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ και 

2008/56/ΕΚ, εφόσον έχει δυσμενείς 

επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης 

των ευαίσθητων ειδών και 

ενδιαιτημάτων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι γνωστό ότι τα στατικά δίχτυα αποτελούν ιδιαίτερη απειλή για πολλά είδη θαλάσσιων 

θηλαστικών και θαλάσσιων πτηνών. Η επίτευξη των στόχων διατήρησης στις ορισθείσες 

περιοχές έχει θεμελιώδη σημασία. 
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10.1.2018 A8-0381/273 

Τροπολογία  273 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) να παρέχουν προστασία σε 

ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα, στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη 

σοβαρής απειλής για τη διατήρησή τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα μέτρα διασφάλισης μέσω της ανάληψης άμεσης δράσης θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 

για την προστασία ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 

ένδειξη σοβαρής απειλής για τη διατήρησή τους. 
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10.1.2018 A8-0381/274 

Τροπολογία  274 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα V – Μέρος Δ – επιμέρους τίτλος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μέτρα μείωσης των παρεμπιπτόντων 

αλιευμάτων κητωδών στη διαίρεση ICES 

IIIa και στην υποπεριοχή IV 

Μέτρα μείωσης των παρεμπιπτόντων 

αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών στη 

διαίρεση ICES IIIa και στην υποπεριοχή 

IV 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ανάγκη διεύρυνσης με τη χρήση του όρου «θαλάσσια θηλαστικά», ο οποίος περιλαμβάνει τις 

φώκιες, καθώς και τα δελφίνια, τις φώκαινες και τις φάλαινες. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα 

είναι ένα σημαντικό θέμα για τις φώκιες, οι οποίες προστατεύονται βάσει της οδηγίας για τους 

οικοτόπους και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα μέτρα. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0381/275 

Τροπολογία  275 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα V – Μέρος Δ – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Μέτρα για την ελαχιστοποίηση 

των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων 

θαλάσσιων πτηνών  

 1. Στη Βόρεια Θάλασσα 

καθορίζονται προγράμματα 

επιστημονικής έρευνας προκειμένου να 

εντοπίζεται η επίπτωση των αλιευτικών 

εργαλείων και της αλιευτικής 

προσπάθειας σε ευαίσθητα είδη και να 

προσδιορίζονται τεχνικές λύσεις για τα 

αλιευτικά εργαλεία.  

 2. Στη Βόρεια Θάλασσα, όπου η 

επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς 

στους οποίους είναι γνωστό ότι 

αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα 

θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά 

μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα 

αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα 

τεχνικού χαρακτήρα.  

 3. Τα σκάφη που αλιεύουν με 

παραγάδια στη Βόρεια Θάλασσα 

χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό 

επιστημονικά δοκιμασμένων τεχνικών 

λύσεων, όπως είναι οι ταινίες εκφοβισμού 

πτηνών, οι αλλαγές στα βαρίδια, η 

προστασία από τα άγκιστρα και η 

πόντιση παραγαδιών στο σκοτάδι με τον 

ελάχιστο φωτισμό του καταστρώματος 

που είναι απαραίτητος για λόγους 



 

AM\1143171EL.docx  PE614.331v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

ασφαλείας. Οι συνδυασμοί θα πρέπει να 

προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις 

εργαλείων και τα ευπαθή είδη τα οποία 

είναι πιθανόν να αλιευθούν από τους 

στόλους. Ο προσδιορισμός θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τα πρότυπα που 

ορίζονται στις διεθνείς κατευθυντήριες 

γραμμές.  

 4. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν 

και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα 

των μέτρων μετριασμού που έχουν 

καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με 

την αλιεία και την αλιευτική προσπάθεια.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Mitigation measures for seabirds were missing. Incidental catches of seabirds also occurs in 

the North Sea. Seabirds are incidentally caught in gillnets as well as longlines. In the 

Netherlands, annual gillnet bycatch estimates ranged from 12,000-50,000. Species bycaught 

include Greater Scaup, Red-breasted Merganser, Great-crested Grebe, Northern Fulmar, 

Razorbills and Common and Black Guillemot.Baseline measures need to be established to 

tackle seabird bycatch. Without baseline measures, regionalization process that is proposed 

within this regulation cannot take place. Baseline measures need to include scientific 

research as a means of identifying vulnerable areas of seabird bycatch and determining 

mitigation measures. Spatial measures are needed to be established until other technical 

measures can be rolled out. All mitigation measures that are applied need to be monitored. 

Several mitigation measures for longlines have been scientifically tested (peer review studies) 

and have been known to be effective in tackling seabird bycatch. This includes bird scaring 

devices such as streamers (also known as tori line), line weighting, night settings, and hook 

shielding. A combination of use of these measures can be effective in minimizing bycatch by 

more than 95%. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0381/276 

Τροπολογία  276 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VI – Μέρος Δ – παράγραφος 1 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Μέτρα μείωσης των 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητωδών 

στις διαιρέσεις ICES VIa και VII d, e, f, g, 

h και j 

1. Μέτρα μείωσης των 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων 

θηλαστικών στις διαιρέσεις ICES VΙ και 

VII 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ανάγκη διεύρυνσης με τη χρήση του όρου «θαλάσσια θηλαστικά», ο οποίος περιλαμβάνει τις 

φώκιες, καθώς και τα δελφίνια, τις φώκαινες και τις φάλαινες. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα 

είναι ένα σημαντικό θέμα για τις φώκιες, οι οποίες προστατεύονται βάσει της οδηγίας για τους 

οικοτόπους και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα μέτρα. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0381/277 

Τροπολογία  277 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VI – Μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.1. Στα Βορειοδυτικά ύδατα 

καθορίζονται προγράμματα 

επιστημονικής έρευνας προκειμένου να 

εντοπίζεται η επίπτωση των αλιευτικών 

εργαλείων και της αλιευτικής 

προσπάθειας σε ευαίσθητα είδη και να 

προσδιορίζονται τεχνικές λύσεις για τα 

αλιευτικά εργαλεία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Seabirds are incidentally caught throughout the whole of the North Western Waters. 

Estimated 56,000 seabirds drown in the Gran Sol, offshore of western Ireland from the 

Spanish demersal longline fleet alone.  Records of bycatch are also known in Western 

Scotland, Ireland and France. Northern Fulmar and Great Shearwater bycatch is the largest. 

Baseline measures need to be established to tackle seabird bycatch. Without baseline 

measures, regionalization process that is proposed within this regulation cannot take place. 

Baseline measures need to include scientific research as a means of identifying vulnerable 

areas of seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial measures are needed 

to be established until other technical measures can be rolled out. All mitigation measures 

that are applied need to be monitored. Several mitigation measures for longlines have been 

scientifically tested (peer review studies) and have been known to be effective in tackling 

seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers (also known as tori 

line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of use of these 

measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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10.1.2018 A8-0381/278 

Τροπολογία  278 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VI – Μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.2 (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.2. Στα Βορειοδυτικά ύδατα, όπου η 

επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς 

στους οποίους είναι γνωστό ότι 

αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα 

θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά 

μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα 

αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα 

τεχνικού χαρακτήρα. 

Or. en 



 

AM\1143171EL.docx  PE614.331v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0381/279 

Τροπολογία  279 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VI – Μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.3 (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.3. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν 

και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα 

των μέτρων μετριασμού που έχουν 

καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με 

την αλιεία και την αλιευτική προσπάθεια. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/280 

Τροπολογία  280 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VII – Μέρος Δ – παράγραφος 1 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Μέτρα μείωσης των 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητωδών 

στις υποπεριοχές ICES VIII και IXa 

1. Μέτρα μείωσης των 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων 

θηλαστικών στις υποπεριοχές ICES VIII 

και IX 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ανάγκη διεύρυνσης με τη χρήση του όρου «θαλάσσια θηλαστικά», ο οποίος περιλαμβάνει τις 

φώκιες, καθώς και τα δελφίνια, τις φώκαινες και τις φάλαινες. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα 

είναι ένα σημαντικό θέμα για τις φώκιες, οι οποίες προστατεύονται βάσει της οδηγίας για τους 

οικοτόπους και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα μέτρα. 
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10.1.2018 A8-0381/281 

Τροπολογία  281 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VII – Μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.1. Στα Νοτιοδυτικά ύδατα 

καθορίζονται προγράμματα 

επιστημονικής έρευνας προκειμένου να 

εντοπίζεται η επίπτωση των αλιευτικών 

εργαλείων και της αλιευτικής 

προσπάθειας σε ευαίσθητα είδη και να 

προσδιορίζονται τεχνικές λύσεις για τα 

αλιευτικά εργαλεία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Incidental catches of seabirds are known throughout all of South Western Waters, including 

in the Spanish Bay of Biscay and in Portuguese Waters. Estimates in Portuguese waters 

suggest 30,000 birds caught per year, including from purse seine, demersal longline, gillnets 

and polyvalent gears. The critically endangered Balearic shearwater is one of the species 

incidentally caught. Baseline measures need to be established to tackle seabird bycatch. 

Without baseline measures, regionalization process that is proposed within this regulation 

cannot take place. Baseline measures need to include scientific research as a means of 

identifying vulnerable areas of seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial 

measures are needed to be established until other technical measures can be rolled out. All 

mitigation measures that are applied need to be monitored. Several mitigation measures for 

longlines have been scientifically tested (peer review studies) and have been known to be 

effective in tackling seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers 

(also known as tori line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of 

use of these measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 

 


