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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

10.1.2018 A8-0381/316 

Τροπολογία  316 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 Β – παράγραφος 1 –  πίνακας 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μέγεθος 

ματιών 

σάκου 

τράτας 

Γεωγραφικές 

περιοχές 

Προϋποθέσεις 

Τουλάχι-

στον 

120mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Καμία 

Τουλάχι-

στον 80 

mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία Nephrops 

norvegicus ή 

ειδών για τα οποία 

δεν ισχύουν όρια 

αλιευμάτων. 

Τοποθετείται 

φύλλο με 

τετράγωνα μάτια 

τουλάχιστον 120 

mm ή σχάρα 

διαλογής με 

ανώτατο διάστημα 

μεταξύ των 

πλευρών των 

ματιών 35 mm ή 

προσάρτημα 

ισοδύναμης 

επιλεκτικότητας. 

Μέγεθος 

ματιών 

σάκου 

τράτας 

Γεωγραφικές 

περιοχές 

Προϋποθέσεις 

Τουλάχι-

στον 

100 mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Καμία 
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Τουλάχι

στον 80 

mm 

Διαίρεση 

ICES IVb 

νοτίως του 

γεωγραφικού 

πλάτους 54° 

30'Β και 

διαίρεση ICES 

IVc 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία γλώσσας 

με δοκότρατα ή 

[τράτα με ρεύμα]. 

Φύλλο με 

ελάχιστο μέγεθος 

ματιών 180 mm 

στερεωμένο στο 

άνω μισό μέρος 

του εμπρόσθιου 

τμήματος του 

διχτυού. 

Τουλάχι-

στον 

32mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία Pandalus 

borealis. 

Εγκαθίσταται 

σχάρα διαλογής 

με ανώτατο 

διάστημα μεταξύ 

των πλευρών των 

ματιών 19 mm ή 

προσάρτημα 

ισοδύναμης 

επιλεκτικότητας. 

Τουλάχι-

στον 

16mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία μικρών 

πελαγικών ειδών 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία σύκου της 

Νορβηγίας. 

Τοποθετείται 

σχάρα διαλογής 

με διάστημα 

μεταξύ των 

πλευρών των 

ματιών 22 mm 

κατά την αλιεία 

σύκου της 

Νορβηγίας. 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία Crangon 

crangon. 

Τοποθετείται 

Τουλάχι-

στον 80 

mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία Nephrops 

norvegicus ή 

ειδών για τα 

οποία δεν 

ισχύουν όρια 

αλιευμάτων. 

Τοποθετείται 

φύλλο με 

τετράγωνα μάτια 

τουλάχιστον 120 

mm ή σχάρα 

διαλογής με 

ανώτατο 

διάστημα μεταξύ 

των πλευρών των 

ματιών 35 mm ή 

προσάρτημα 

ισοδύναμης 

επιλεκτικότητας. 

Τουλάχι-

στον 80 

mm 

Διαίρεση 

ICES IVb και 

διαίρεση 

ICES IVc 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία 

αμμόχελου (15 

% των 

αλιευμάτων) 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία γλώσσας 

με δοκότρατα ή 

[τράτα με 

ρεύμα]. 

Τοποθετείται 

φύλλο με 

ελάχιστο μέγεθος 

ματιών 180 mm 

στερεωμένο στο 

άνω μισό μέρος 

του εμπρόσθιου 

τμήματος του 

διχτυού. 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία για 

νταούκι 

Ατλαντικού, 

σκουμπρί και 

είδη για τα 
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σχάρα διαλογής, 

δίχτυ-κόσκινο ή 

προσάρτημα 

ισοδύναμης 

επιλεκτικότητας. 

Κάτω 

των 16 

mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία αμμόχελου 

 

οποία δεν 

ισχύουν όρια 

αλιευμάτων 

(αθροιστικά 50 

% των 

αλιευμάτων). 

Τοποθετείται 

φύλλο με 

τετράγωνα 

μάτια 

τουλάχιστον 80 

mm. 

Τουλάχι-

στον 

32mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία Pandalus 

borealis. 

Εγκαθίσταται 

σχάρα διαλογής 

με ανώτατο 

διάστημα μεταξύ 

των πλευρών των 

ματιών 19 mm ή 

προσάρτημα 

ισοδύναμης 

επιλεκτικότητας. 

Τουλάχι-

στον 

16mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία μικρών 

πελαγικών ειδών 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία σύκου της 

Νορβηγίας. 

Τοποθετείται 

σχάρα διαλογής 

με διάστημα 

μεταξύ των 

πλευρών των 

ματιών 22 mm 

κατά την αλιεία 

σύκου της 

Νορβηγίας. 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία Crangon 

crangon. 

Τοποθετείται 
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σχάρα διαλογής, 

δίχτυ-κόσκινο ή 

προσάρτημα 

ισοδύναμης 

επιλεκτικότητας. 

Κάτω των 

16 mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία 

αμμόχελου 
 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/317 

Τροπολογία  317 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 Β – παράγραφος 2 –  πίνακας 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μέγεθος 

ματιών 

Γεωγραφικές 

περιοχές 

Προϋποθέσεις 

Τουλάχι-

στον 120 

mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Καμία 

Τουλάχισ

τον 

100 mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία γλώσσας ή 

ειδών για τα 

οποία δεν ισχύουν 

όρια αλιευμάτων 

Τουλάχι-

στον 

50mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία μικρών 

πελαγικών ειδών 
 

Μέγεθος 

ματιών 

Γεωγραφικές 

περιοχές 

Προϋποθέσεις 

Τουλάχι-

στον 120 

mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Καμία 

Τουλάχι-

στον 

90 mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία 

πλατύψαρων 

(50 % των 

αλιευμάτων) ή 

ειδών για τα 

οποία δεν 

ισχύουν όρια 

αλιευμάτων 

(50 % των 

αλιευμάτων) 

Τουλάχι-

στον 

50mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία μικρών 

πελαγικών ειδών 
 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/318 

Τροπολογία  318 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 Β – παράγραφος 1 –  πίνακας 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μέγεθος 

ματιών 

σάκου 

τράτας 

Γεωγραφικές 

περιοχές 

Προϋποθέσεις 

Τουλάχι-

στον 120 

mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Καμία 

Τουλάχι-

στον 

100 mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία 

μπακαλιάρου ή 

νταουκιού του 

Ατλαντικού. 

Τοποθετείται 

φύλλο με 

τετράγωνα μάτια 

100mm. 

Τουλάχι-

στον 80 

mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία Nephrops 

norvegicus ή 

ειδών για τα οποία 

δεν ισχύουν όρια 

αλιευμάτων. 

Τοποθετείται 

φύλλο με 

τετράγωνα μάτια 

Μέγεθος 

ματιών 

σάκου 

τράτας 

Γεωγραφικές 

περιοχές 

Προϋποθέσεις 

Τουλάχι-

στον 120 

mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Καμία 

Τουλάχι-

στον 80 

mm 

Διαίρεση 

ICES VII 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία 

μπακαλιάρου, 

ζαγκέτας και 

πεσκαντρίτσας 

(αθροιστικά 

50 % των 

αλιευμάτων) ή 

νταουκιού του 

Ατλαντικού 

(50 % των 

αλιευμάτων). 

Τοποθετείται 

φύλλο με 

τετράγωνα μάτια 

80mm [ή 

προσάρτημα 

ισοδύναμης 

επιλεκτικότητας
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τουλάχιστον 120 

mm ή σχάρα 

διαλογής με 

ανώτατο διάστημα 

μεταξύ των 

πλευρών των 

ματιών 35 mm ή 

προσάρτημα 

ισοδύναμης 

επιλεκτικότητας. 
 

]. 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία 

πλατύψαρων 

(30 % των 

αλιευμάτων) με 

τη χρήση 

τρατών με 

πόρτες1α ή ειδών 

για τα οποία δεν 

ισχύουν όρια 

αλιευμάτων 

(50 % των 

αλιευμάτων) 

Τοποθετείται 

φύλλο με 

τετράγωνα 

μάτια 

τουλάχιστον 

80mm [ή 

προσάρτημα 

ισοδύναμης 

επιλεκτικότητας

]. 

Τουλάχι-

στον 80 

mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία Nephrops 

norvegicus ή 

ειδών για τα 

οποία δεν 

ισχύουν όρια 

αλιευμάτων. 

Τοποθετείται 

φύλλο με 

τετράγωνα μάτια 

τουλάχιστον 120 

mm ή σχάρα 

διαλογής με 

ανώτατο 

διάστημα μεταξύ 

των πλευρών των 

ματιών 35 mm ή 

προσάρτημα 

ισοδύναμης 

επιλεκτικότητας. 
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Τουλάχι-

στον 80 

mm 

Διαιρέσεις 

ICES VIIa, b, 

d, e, h και j 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία γλώσσας 

με δοκότρατα. 

Τοποθετείται 

φύλλο με 

ελάχιστο μέγεθος 

ματιών 180 mm 

στερεωμένο στο 

άνω μισό μέρος 

του εμπρόσθιου 

τμήματος του 

στερεωμένου 

διχτυού. 

Τουλάχι-

στον 80 

mm 

Υποδιαιρέσει

ς ICES VIId 

και VIIe 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία νταουκιού 

Ατλαντικού, 

σκουμπριού ή 

ειδών για τα 

οποία δεν 

ισχύουν όρια 

αλιευμάτων 

(50 % συνολικά). 

Τουλάχι-

στον 

16mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία μικρών 

πελαγικών ειδών 
 

 _____________ 

 1α Απαγορεύεται στα αλιευτικά σκάφη να 

χρησιμοποιούν οποιαδήποτε δοκότρατα 

με μέγεθος ματιών μεταξύ 32 και 99 mm 

βόρεια της γραμμής που συνδέει τα 

ακόλουθα σημεία με ένα σημείο στην 

ανατολική ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου 

σε γεωγραφικό πλάτος 55oΒ, έπειτα 

ανατολικά σε γεωγραφικό πλάτος 55ο, 

γεωγραφικό μήκος 5oΑ, έπειτα βόρεια σε 

γεωγραφικό πλάτος 56oΒ και ανατολικά 

ως ένα σημείο στη δυτική ακτή της 

Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 56°Β. 

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται 

οποιαδήποτε δοκότρατα με μέγεθος 

ματιών μεταξύ 32 και 119mm εντός της 

διαίρεσης ICES IIa και του μέρους 

εκείνου της υποπεριοχής ICES IV που 
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είναι βόρεια του 56° 00′ Β. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/319 

Τροπολογία  319 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 Β – παράγραφος 2 –  πίνακας 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μέγεθος 

ματιών 

Γεωγραφικές 

περιοχές 

Προϋποθέσεις 

Τουλάχι-

στον 120 

mm11 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Καμία 

Τουλάχι-

στον 

100mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία γλώσσας 

ή ειδών για τα 

οποία δεν 

ισχύουν όρια 

αλιευμάτων 

Τουλάχι-

στον 

50mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία μικρών 

πελαγικών ειδών 
 

Μέγεθος 

ματιών 

Γεωγραφικές 

περιοχές 

Προϋποθέσεις 

Τουλάχι-

στον 120 

mm11 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Καμία 

Τουλάχι-

στον 

100mm1α  

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία 

πλατύψαρων 

(50 % των 

αλιευμάτων) ή 

ειδών για τα 

οποία δεν 

ισχύουν όρια 

αλιευμάτων 

(50 % των 

αλιευμάτων) 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία 

εγκλεφίνου, 

νταουκιού 

Ατλαντικού, 

γλώσσας 

λιμάντα και 

λαυρακίου (70 % 

των αλιευμάτων) 
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Τουλάχι

στον 

50mm 

Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία μικρών 

πελαγικών ειδών 
 

 ____________ 

 

 1α Για τη διαίρεση ICES VIId ισχύει 

μέγεθος ματιών 90 mm. 

Or. en 

 

 


