
 

AM\1143235EL.docx  PE614.331v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

10.1.2018 A8-0381/330 

Τροπολογία  330 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 Γ – σημείο 7.l  – εισαγωγική φράση 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7.1 Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη 

αλιεία σκουμπριών με συρόμενα αλιευτικά 

εργαλεία με μέγεθος ματιών σάκου τράτας 

μικρότερο από 80 mm ή με γρι-γρι, στην 

περίπτωση που τα σκουμπριά 

αντιστοιχούν σε ποσότητα μεγαλύτερη 

των 50 τόνων των αλιευμάτων επί του 

σκάφους, στην περιοχή που περικλείεται 

από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που 

ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία 

μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα 

συντεταγμένων WGS84: 

7.1 Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη 

αλιεία σκουμπριών με συρόμενα αλιευτικά 

εργαλεία με μέγεθος ματιών σάκου τράτας 

μικρότερο από 80 mm ή με γρι-γρι, εκτός 

αν το βάρος των σκουμπριών δεν 

υπερβαίνει το 15 % του ζώντος βάρους 

της συνολικής ποσότητας σκουμπριών 

και άλλων θαλάσσιων οργανισμών επί του 

σκάφους που έχουν αλιευθεί, εντός της 

περιοχής που περικλείεται από διαδοχικές 

λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα 

εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα 

με το σύστημα συντεταγμένων WGS84: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αποσκοπεί στην προσαρμογή της αλιείας στην πραγματικότητα. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0381/331 

Τροπολογία  331 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 Γ – σημείο 9.1 – εδάφιο 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- στάσιμων απλαδιών βυθού τα 

οποία χρησιμοποιούνται για 

κατευθυνόμενη αλιεία μπακαλιάρου με 

μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 120 

mm και σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 

100 μάτια, εφόσον το συνολικό μήκος 

όλων των χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν 

υπερβαίνει τα 25km ανά σκάφος και ο 

μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 

24 ώρες· 

- στάσιμων απλαδιών βυθού τα 

οποία χρησιμοποιούνται για 

κατευθυνόμενη αλιεία μπακαλιάρου (85 % 

των αλιευμάτων) με μέγεθος ματιών 

διχτυών τουλάχιστον 100 mm και σε βάθος 

που δεν υπερβαίνει τα 100 μάτια, εφόσον 

το συνολικό μήκος όλων των 

χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν 

υπερβαίνει τα 25km ανά σκάφος και ο 

μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 

24 ώρες· 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/332 

Τροπολογία  332 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 Α – πίνακας – σειρά 14 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  

Σκουμπρί (Scomber spp.) 20 cm 

Τροπολογία  

Σκουμπρί (Scomber spp.) 20 cm1α 

 __________________ 

 1a Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς 

διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, 

της ρέγγας, του σαφριδιού και του 

σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου 

του 10 % του ζώντος βάρους των 

συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται 

επί του σκάφους για κάθε ένα από αυτά 

τα είδη. 

 Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, 

σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το 

κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως 

αναλογία του ζώντος βάρους όλων των 

θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται 

στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την 

εκφόρτωση. 

 Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός 

ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών 

δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, 

εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, 

επίδειξη ή πώληση, δεν επιτρέπεται 

υπέρβαση του ορίου του 10 %. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία έχει ως στόχο να διατηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία 
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10.1.2018 A8-0381/333 

Τροπολογία  333 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 Α – πίνακας – σειρά 16 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σαφρίδι (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Δεν ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς 

διατήρησης για σαφρίδι (Trachurus 

trachurus) που έχει αλιευθεί σε ύδατα που 

γειτονεύουν με τις Αζόρες νήσους και 

υπόκεινται στην κυριαρχία ή τη 

δικαιοδοσία της Πορτογαλίας. 

Τροπολογία  

Σαφρίδι (Trachurus spp.) 15 cm1, 1α, 1β 

 __________________ 

 1 Δεν ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς 

διατήρησης για σαφρίδι (Trachurus 

trachurus) που έχει αλιευθεί σε ύδατα που 

γειτονεύουν με τις Αζόρες νήσους και 

υπόκεινται στην κυριαρχία ή τη 

δικαιοδοσία της Πορτογαλίας. 

 1α. Η ποσότητα σαφριδιού από 12 έως 15 

cm δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5 %. 

Προς έλεγχο της ποσότητας αυτής, ο 

συντελεστής μετατροπής που θα πρέπει 

να εφαρμόζεται στο βάρος των 

αλιευμάτων ισούται με 1,20. Οι διατάξεις 

αυτές δεν εφαρμόζονται στα αλιεύματα 

που υπόκεινται στην υποχρέωση 
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εκφόρτωσης. 

 1β Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα 

ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης 

της σαρδέλας, του γαύρου, της ρέγγας, 

του σαφριδιού και του σκουμπριού δεν 

ισχύουν εντός του ορίου του 10 % του 

ζώντος βάρους των συνολικών 

αλιευμάτων που διατηρούνται επί του 

σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη. 

 Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, 

σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το 

κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως 

αναλογία του ζώντος βάρους όλων των 

θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται 

στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την 

εκφόρτωση. 

 Το ποσοστό μπορεί να υπολογίζεται με 

βάση ένα ή περισσότερα 

αντιπροσωπευτικά δείγματα. Κατά τη 

μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, 

αποθήκευση, επίδειξη ή πώληση, δεν 

επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 

10 %. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία έχει ως στόχο να διατηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία. 
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10.1.2018 A8-0381/334 

Τροπολογία  334 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 VΙΙ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας –σειρά 2α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  

  

Τροπολογία  

Τουλάχιστον 70 mm1α Ολόκληρη η 

περιοχή 

Καμία 

_________   

1α  Χρησιμοποιείται μέγεθος 

ματιών διχτυών 100 mm στην 

κατευθυνόμενη αλιεία μπακαλιάρου 

μερλούκιου (40 % των αλιευμάτων) 

στις διαιρέσεις ICES VIII a, b, d και 

e. 

  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αναπαράγει το μέγεθος ματιών που ισχύει επί του παρόντος στη συγκεκριμένη 

ζώνη. Επίσης, επιτρέπει τη διατήρηση του ισχύοντος μεγέθους ματιών για τον μπακαλιάρο 

μερλούκιο. Το ισχύον όριο του 20 %, ωστόσο, φαίνεται προβληματικό στο πλαίσιο της 

τρέχουσας πρακτικής. Προτείνεται, κατά συνέπεια, ο καθορισμός του ορίου στο 40 %, ποσοστό 

το οποίο θα καθιστούσε δυνατή την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, χωρίς σοβαρές 

συνέπειες για τις υφιστάμενες αλιευτικές πρακτικές. 
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10.1.2018 A8-0381/335 

Τροπολογία  335 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 Β – παράγραφος 1 –  πίνακας – σειρά 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  

Τουλάχιστον 55 mm Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία ειδών για 

τα οποία δεν 

ισχύουν όρια 

αλιευμάτων ή 

κεφαλά 

Τροπολογία   

Τουλάχιστον 55 mm Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία ειδών για 

τα οποία δεν 

ισχύουν όρια 

αλιευμάτων 

(30 % των 

αλιευμάτων) 

  Κατευθυνόμενη 

αλιεία κεφαλά 

(30 % των 

αλιευμάτων) 

  Κατευθυνόμενη 

αλιεία 

σκουμπριού, 

σαφριδιού και 

προσφυγακίου 

(60 % των 

αλιευμάτων) 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αναπαράγει την επί του παρόντος εφαρμοστέα νομοθεσία. 

 

 


