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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

22.10.2018 A8-0310/91 

Τροπολογία  91 

Linnéa Engström 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, 

και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Ως «βέλτιστες διαθέσιμες 

επιστημονικές γνωμοδοτήσεις» νοούνται 

οι διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές 

γνωμοδοτήσεις που υποστηρίζονται από 

τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά 

δεδομένα και μεθόδους, οι οποίες είτε 

έχουν εκδοθεί είτε έχουν αξιολογηθεί από 

ανεξάρτητο διεθνή επιστημονικό φορέα 

αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές 

επίπεδο όπως η Επιστημονική, Τεχνική 

και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας 

(ΕΤΟΕΑ) και το Διεθνές Συμβούλιο για 

την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), 

και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 

25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που αποτελούν τη βάση για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης 

της αλιείας πρέπει να βασίζονται στις εργασίες ανεξάρτητων και διεθνών επιστημονικών 

οντοτήτων. 



 

AM\1166923EL.docx  PE624.184v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

22.10.2018 A8-0310/92 

Τροπολογία  92 

Linnéa Engström 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, 

και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, το 

σύνολο επιτρεπόμενων αλιευμάτων για τα 

αποθέματα καραβίδας στα Δυτικά Ύδατα 

είναι το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων 

των λειτουργικών μονάδων και των 

στατιστικών τετραγώνων εκτός των 
λειτουργικών μονάδων. 

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, το 

επιτρεπόμενο σύνολο αλιεύματος για ένα 

δεδομένο απόθεμα καραβίδας στα Δυτικά 

Ύδατα ορίζεται για καθεμιά από τις 

λειτουργικές μονάδες και όπου είναι 

αναγκαίο λαμβάνονται μέτρα για την 

προστασία συγκεκριμένων λειτουργικών 

μονάδων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές από ανεξάρτητους διεθνείς επιστημονικούς 

φορείς επισημαίνουν, εδώ και πολλά χρόνια, τη σημασία της διαχείρισης αυτών των ορυφόρων 

από τη λειτουργική μονάδα. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

22.10.2018 A8-0310/93 

Τροπολογία  93 

Linnéa Engström 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, 

και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στην περίπτωση αποθεμάτων κοινού 

ενδιαφέροντος τα οποία εκμεταλλεύονται 

επίσης τρίτες χώρες, η Ένωση επιδιώκει να 

συνεργαστεί με τις εν λόγω τρίτες χώρες με 

σκοπό να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των 

αποθεμάτων αυτών γίνεται με τρόπο βιώσιμο 

που συνάδει με τους στόχους του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, 

συγκεκριμένα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 

αυτού, καθώς και του παρόντος κανονισμού. 

Όταν δεν συνάπτεται επίσημη συμφωνία, η 

Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

να επιτύχει κοινές ρυθμίσεις για την αλίευση 

τέτοιων αποθεμάτων προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η βιώσιμη διαχείριση, 

προωθώντας έτσι ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της 

Ένωσης. 

1. Στην περίπτωση αποθεμάτων κοινού 

ενδιαφέροντος τα οποία εκμεταλλεύονται 

επίσης τρίτες χώρες, η Ένωση επιδιώκει να 

συνεργαστεί με τις εν λόγω τρίτες χώρες με 

σκοπό να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των 

αποθεμάτων αυτών γίνεται με τρόπο βιώσιμο 

που συνάδει με τους στόχους του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, 

συγκεκριμένα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 

αυτού, καθώς και του παρόντος κανονισμού. 

Όταν δεν συνάπτεται επίσημη συμφωνία, η 

Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

να επιτύχει κοινές ρυθμίσεις για την αλίευση 

τέτοιων αποθεμάτων, προκειμένου η 

εκμετάλλευση των αλιευμάτων να γίνεται 

με την ΜΒΑ από το 2020 και μετά. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

22.10.2018 A8-0310/94 

Τροπολογία  94 

Linnéa Engström 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, 

και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. [Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια 

κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα και 

τον αντίκτυπο του σχεδίου στα αποθέματα 

για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών 

κανονισμός και στις αλιευτικές 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω 

αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη 

των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3. 

1. [Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος κανονισμού], και στη 

συνέχεια κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή 

υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 

με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του 

σχεδίου στα αποθέματα για τα οποία 

εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και στις 

αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης 

των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον 

αφορά την επίτευξη των στόχων που 

καθορίζονται στο άρθρο 3, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης 

αλιευτικών αποθεμάτων πάνω από τα 

επίπεδα που είναι ικανά να αποφέρουν τη 

μέγιστη βιώσιμη απόδοση και πρόοδο 

προς την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής 

κατάστασης. Η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση, ιδίως, μετά από κάθε καθορισμό 

αλιευτικών δυνατοτήτων για τον τρόπο με 

τον οποίο οι εν λόγω αποφάσεις 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού . 

Or. en 

 

 


