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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

7.11.2018 A8-0337/88 

Τροπολογία  88 

Norica Nicolai 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις 

αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (γ α) «μέγιστη βιώσιμη απόδοση B-

διαφυγής» νοείται ένα προσδιοριστικό 

όριο βιομάζας κάτω από το οποίο ένα 

απόθεμα θεωρείται ότι έχει μειωμένη 

αναπαραγωγική ικανότητα, 

συμπεριλαμβανομένου τυχόν 

απαιτούμενου πρόσθετου αποθέματος 

ασφαλείας βιομάζας. Στο πλαίσιο μιας 

στρατηγικής για μέγιστη βιώσιμη 

απόδοση B-διαφυγής, μέγιστη βιώσιμη 

απόδοση B-διαφυγής είναι η ελάχιστη 

βιομάζα που θα πρέπει να παραμένει στη 

θάλασσα κάθε χρόνο μετά την αλιεία, η 

οποία παρέχει την υψηλότερη βιώσιμη 

απόδοση, διατηρώντας επαρκή βιομάζα 

αποθέματος αναπαραγωγής ώστε να 

εξασφαλίζεται πλήρης αναπαραγωγική 

ικανότητα με πιθανότητα 95%. Η μέγιστη 

βιώσιμη απόδοση B-διαφυγής 

προβλέπεται σε ετήσια βάση από την 

ΕΤΟΕΑ· 
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7.11.2018 A8-0337/89 

Τροπολογία  89 

Norica Nicolai 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις 

αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (γ β) «ανώτατο όριο F»: το όριο των 

ποσοστών εκμετάλλευσης όταν η βιομάζα 

είναι υψηλή· προβλέπεται από την 

ΕΤΟΕΑ. Με την επιβολή ανώτατου ορίου 

στη βιομάζα, το ποσοστό της βιομάζας 

στη διαφυγή αυξάνεται ανάλογα με το 

μέγεθος του αποθέματος, διατηρώντας 

μεγάλη πιθανότητα να επιτευχθεί 

ελάχιστη ποσότητα βιομάζας που 

απομένει για να αναπαραχθεί· 

Or. en 



 

AM\1168503EL.docx  PE624.215v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

7.11.2018 A8-0337/90 

Τροπολογία  90 

Norica Nicolai 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις 

αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  1α. Σε περίπτωση εφαρμογής της 

στρατηγικής διαφυγής βιομάζας και 

σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, 

όταν το Συμβούλιο καθορίζει τις 

αλιευτικές δυνατότητες για κάθε 

απόθεμα, αρχής γενομένης από την 

αλιευτική περίοδο 2022, καθορίζει τις εν 

λόγω αλιευτικές δυνατότητες ώστε να 

αντιστοιχούν στην εκτιμώμενη βιομάζα 

αποθέματος που υπερβαίνει την μέγιστη 

βιώσιμη απόδοση B-διαφυγής, αλλά 

περιορίζεται να επιτρέπει θνησιμότητα 

λόγω αλιείας που δεν υπερβαίνει το 

ανώτατο όριο F. 

 Με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες 

επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, κάθε 

χρόνο ορίζεται το ποσοστό της 

αφαιρούμενης βιομάζας αποθέματος που 

υπερβαίνει την μέγιστη βιώσιμη απόδοση 

B-διαφυγής, έτσι ώστε τα επιτρεπόμενα 

αλιεύματα να είναι σε πιθανότητα σε 

ποσοστό μικρότερο από 5% της βιομάζας 

αποθέματος αναπαραγωγής κάτω από το 

Blim. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/91 

Τροπολογία  91 

Norica Nicolai 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις 

αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  3α. Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς 

διατήρησης για τη διαφύλαξη της 

πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας 

των οικείων αποθεμάτων ζητούνται σε 

ετήσια βάση από το ICES βάσει του 

παρόντος σχεδίου: 

 α) μέγιστη βιώσιμη απόδοση B-διαφυγής· 

 β) Blim; 

 γ) F-cap. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/92 

Τροπολογία  92 

Norica Nicolai 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις 

αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Article 6 a (new) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Άρθρο 6α 

Παροχή επιστημονικών στοιχείων 

 Εάν στο τέλος των τριών πρώτων ετών 

εφαρμογής του παρόντος πολυετούς 

σχεδίου οι βέλτιστες διαθέσιμες 

επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, καθώς και 

τα πλέον επικαιροποιημένα δεδομένα που 

έχουν προκύψει μέσω των μεθοδολογιών 

και των πρωτοκόλλων που έχουν 

συμφωνηθεί σύμφωνα με το δεύτερο 

εδάφιο, δείχνουν ότι τα αποθέματα δεν 

βρίσκονται σε επίπεδο F μέγιστης 

βιώσιμης απόδοσης, εφαρμόζεται 

στρατηγική διαφυγής της βιομάζας.  

Για τη στήριξη της εφαρμογής του εν 

λόγω σχεδίου, τα κράτη μέλη διεξάγουν 

επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα και 

παρέχουν δεδομένα σχετικά με τα 

αλιεύματα βάσει συμφωνηθέντων 

επιστημονικών πρωτοκόλλων, ως εξής: 

 i)  για τα αποθέματα γαύρου και 

σαρδέλας, οι ενδείξεις ωτολίθων και τα 

ακουστικά ηχογράμματα υπόκεινται σε 

κοινό διεθνές πρωτόκολλο μεταξύ 

Ιταλίας, Κροατίας και Σλοβενίας, το 

οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί έως την 

1η Δεκεμβρίου 2019· 
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 ii)  οι ακουστικές έρευνες που 

πραγματοποιούνται στην Αδριατική 

θάλασσα πρέπει να έχουν το ίδιο 

εναρμονισμένο επιστημονικό 

πρωτόκολλο, σύμφωνα με το MEDIAS, 

και να λειτουργούν στη θάλασσα κατά 

τους ίδιους μήνες κάθε έτους 

προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης 

συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων· 

 iii)  οι ακουστικές έρευνες θα είναι 

διαθέσιμες για την επιστημονική 

αξιολόγηση των αλιευτικών δυνατοτήτων 

για το επόμενο έτος, το αργότερο ένα 

μήνα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας· 

 iv) τα στοιχεία για τα αλιεύματα κάθε 

αποθέματος παρέχονται σε μηνιαία βάση, 

και οι πληροφορίες για τα αλιεύματα ανά 

ηλικία παρέχονται έως τις 1 Νοεμβρίου 

κάθε έτους, ώστε να διασφαλίζεται η 

πλήρης παρακολούθηση του τύπου 

αλιείας και η παροχή επιστημονικών 

συμβουλών σε επαρκή χρόνο για τον 

καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων.  

 Η μη παροχή των δεδομένων και των 

αξιολογήσεων που αναφέρονται στα 

σημεία i) έως iv) οδηγεί σε μείωση των 

αλιευτικών δυνατοτήτων. 

Or. en 

 

 


