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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0381/343 

Τροπολογία  343 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Σοφία Σακοράφα, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Τεχνικά μέτρα πρέπει να 

εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, σε τύπους 

ερασιτεχνικής αλιείας οι οποίοι μπορεί να 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα αποθέματα 

ειδών ιχθύων και οστρακοειδών. 

(6) Τεχνικά μέτρα πρέπει να 

εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, σε τύπους 

ερασιτεχνικής αλιείας οι οποίοι μπορεί να 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, στα αποθέματα ιχθύων και 

άλλων ειδών. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/344 

Τροπολογία  344 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Σοφία Σακοράφα, Lola 

Sánchez Caldentey 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α) Απλάδια δίχτυα χρησιμοποιούνται 

στα ανοικτά των ακτών, σε διάφορα 

σημεία, για την λεγόμενη ερασιτεχνική 

αλιεία. 

Θαλάσσια θηλαστικά όπως οι φώκαινες, οι 

φώκιες και τα θαλάσσια πτηνά 

παγιδεύονται σε αυτά τα δίκτυα και 

πεθαίνουν. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/345 

Τροπολογία  345 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Ορισμένα καταστροφικά αλιευτικά 

εργαλεία ή καταστροφικές αλιευτικές 

μέθοδοι στο πλαίσιο των οποίων 

χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες, 

δηλητηριώδεις ή ναρκωτικές ουσίες, 

ηλεκτρικό ρεύμα, αεροσφύρες ή άλλα 

κρουστικά εργαλεία· συρόμενα 

προσαρτήματα και αρπάγες για τη συλλογή 

ερυθρών κοραλλιών ή άλλων τύπων 

κοραλλιών ή κοραλλιοειδών οργανισμών 

και ορισμένα ψαροντούφεκα θα πρέπει να 

απαγορευθούν, με εξαίρεση συγκεκριμένες 

περιπτώσεις στις οποίες δύναται να 

χρησιμοποιείται τράτα με ρεύμα υπό 

συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις. 

(11) Ορισμένα καταστροφικά αλιευτικά 

εργαλεία ή καταστροφικές αλιευτικές 

μέθοδοι στο πλαίσιο των οποίων 

χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες, 

δηλητηριώδεις ή ναρκωτικές ουσίες, 

ηλεκτρικό ρεύμα, αεροσφύρες ή άλλα 

κρουστικά εργαλεία· συρόμενα 

προσαρτήματα και αρπάγες για τη συλλογή 

ερυθρών κοραλλιών ή άλλων τύπων 

κοραλλιών ή κοραλλιοειδών οργανισμών 

και ορισμένα ψαροντούφεκα θα πρέπει να 

απαγορευθούν. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/346 

Τροπολογία  346 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Σοφία Σακοράφα, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 4 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4α 

 Κοινωνικοοικονομικοί στόχοι 

 Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 

κοινωνικοοικονομικοί στόχοι που 

προσδιορίζονται στα σημεία (γ), (στ) και 

(θ) του άρθρου 2 παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 κατά 

την έγκριση και εφαρμογή τεχνικών 

μέτρων και μέτρων διατήρησης, τα 

κράτη μέλη προβαίνουν σε εκτεταμένη 

χρήση των μέτρων που προσδιορίζονται 

στα άρθρα 38, 39 και 40 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 508/2014. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο εισάγει παραπομπή στο ΕΤΘΑ για να παροτρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των 

μέτρων του ΕΤΘΑ με σκοπό την αντιστάθμιση για κοινωνικοοικονομικές ανάγκες κατά την 

εφαρμογή τεχνικών μέτρων και μέτρων διατήρησης. 
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11.1.2018 A8-0381/347 

Τροπολογία  347 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) διασφαλίζουν ότι οι επιπτώσεις της 

αλιείας στην καλή διαβίωση των ζώων 

ελαχιστοποιούνται και, όπου είναι δυνατό, 

εξαλείφονται·  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/348 

Τροπολογία  348 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 6 – παράγραφος 1 – σημείο 10 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) «γνωμοδοτικά συμβούλια»: ομάδες 

ενδιαφερόμενων φορέων οι οποίες 

συγκροτούνται στο πλαίσιο της ΚΑλΠ για 

να προάγουν την ισορροπημένη 

εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων 

φορέων και να συμβάλλουν στην επίτευξη 

των στόχων της ΚΑλΠ·   

(10) «γνωμοδοτικά συμβούλια»: ομάδες 

ενδιαφερόμενων φορέων οι οποίες 

συγκροτούνται στο πλαίσιο της ΚΑλΠ για 

να προάγουν την ισορροπημένη 

εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων 

φορέων και να συμβάλλουν στην επίτευξη 

των στόχων της ΚΑλΠ, με συμμετοχή 

εκπροσώπων από τους κλάδους της 

παραδοσιακής αλιείας, της αλιείας 

μικρής κλίμακας, της παράκτιας αλιείας 

και της αλιείας οστρακόδερμων· 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/349 

Τροπολογία  349 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 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· 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/350 

Τροπολογία  350 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Σοφία Σακοράφα, Lola 

Sánchez Caldentey 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η α) οποιωνδήποτε άλλων αλιευτικών 

εργαλείων θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

δυσμενώς την καλή διαβίωση 

στοχευόμενων ή μη ειδών. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/351 

Τροπολογία  351 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Σοφία Σακοράφα, Lola 

Sánchez Caldentey 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 

 5a. Για τη μείωση των παρεμπιπτόντων 

αλιευμάτων μη στοχευόμενων ειδών κατά 

την αλιεία, όπως οι φώκαινες, οι φώκιες 

και τα θαλάσσια πτηνά, δεν επιτρέπεται 

πλέον να χρησιμοποιούνται απλάδια δίχτυα 

για δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/352 

Τροπολογία  352 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Σοφία Σακοράφα, Lola 

Sánchez Caldentey 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) και γ) παρέχουν κίνητρα σε 

αλιευτικά σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν 

επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές 

τεχνικές που προκαλούν μειωμένες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της 

κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων. 

γ) παρέχουν κίνητρα σε αλιευτικά 

σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν επιλεκτικά 

αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές 

που προκαλούν μειωμένες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 

κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων και 

της χρήσης της υποστήριξης που 

προβλέπεται στο άρθρο 4α· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το ΕΤΘΑ παρέχει οικονομικά κίνητρα για την διαμόρφωση επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων 

ή αλιευτικών τεχνικών που προκαλούν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η παραπομπή 

που γίνεται στις σχετικές διατάξεις του ΕΤΘΑ στο άρθρο 4 διασφαλίζει τη συνεκτικότητα μεταξύ 

των απαιτήσεων των διαφόρων κανονισμών. 

 

 


