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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-031  

κατάθεση: Επιτροπή Αλιείας 

 

Έκθεση 

Pat the Cope Gallagher A7-0342/2012 

∆ιατήρηση των αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών µέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων 

οργανισµών 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Για να διασφαλιστεί η συνέχεια της 
ορθής διατήρησης και διαχείρισης των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων στον 
Εύξεινο Πόντο, θα πρέπει να οριστεί ένα 
ελάχιστο µέγεθος εκφόρτωσης και 
µατιών για την αλιεία καλκανιού. 

 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Βάσει της γνωµοδότησης της 
ΕΤΟΕΑ, το κλείσιµο της περιοχής για την 
προστασία του νεαρού εγκλεφίνου στη 
διαίρεση ICES VIb θα πρέπει να 
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διατηρηθεί. 

Αιτιολόγηση 

Η αιτιολογική σκέψη 11 είναι σε λάθος σειρά. Για να ακολουθηθεί η σειρά των άρθρων, πρέπει 

να τοποθετηθεί πριν από την αιτιολογική σκέψη 9. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Βάσει της γνωµοδότησης του ICES και 
της ΕΤΟΕΑ, ορισµένα τεχνικά µέτρα 

διατήρησης στα δυτικά της Σκωτίας 
(διαίρεση ICES VIa), στην Κελτική 
θάλασσα (διαιρέσεις ICES VIIf,g) και τη 
Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES 
VIIa) για την προστασία των αποθεµάτων 
µπακαλιάρου του Rockall, γάδου, 
εγκλεφίνου και νταουκιού θα πρέπει να 

διατηρηθούν για να συµβάλουν στη 
διατήρηση των ιχθυαποθεµάτων. 

(9) Βάσει της γνωµοδότησης του ICES και 
της ΕΤΟΕΑ, ορισµένα τεχνικά µέτρα 

διατήρησης στην Κελτική θάλασσα 
(διαιρέσεις ICES VIIf,g) και τη Θάλασσα 

της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIa) για 
την προστασία των αποθεµάτων γάδου, 

εγκλεφίνου και νταουκιού θα πρέπει να 

διατηρηθούν προκειµένου να συµβάλουν 
στη διατήρηση των ιχθυαποθεµάτων. 

Αιτιολόγηση 

Για τα αποθέµατα γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού στα δυτικά της Σκωτίας, δεν θα πρέπει να 

ισχύουν πλέον οι κανόνες για τη σύνθεση των αλιευµάτων (άρθρο 29δ). Ο µπακαλιάρος του 

Rockall συνδέεται λανθασµένα µε τον γάδο της Θάλασσας της Ιρλανδίας VIIa. Ο µπακαλιάρος 

του Rockall καλύπτεται από την αιτιολογική σκέψη 11. 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Βάσει της γνωµοδότησης της 
ΕΤΟΕΑ το κλείσιµο της περιοχής για την 
προστασία του νεαρού εγκλεφίνου στη 
διαίρεση ICES VIb θα πρέπει να 
διατηρηθεί. 

∆ιαγράφεται 
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Αιτιολόγηση 

Η αιτιολογική σκέψη 11 είναι σε λάθος σειρά. Για να ακολουθηθεί η σειρά των άρθρων, πρέπει 

να τοποθετηθεί πριν από την αιτιολογική σκέψη 9. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Βάσει της γνωµοδότησης της 
ΕΤΟΕΑ, σύµφωνα µε την οποία «δεν 
δικαιολογείτο η εφαρµογή διαφορετικών 
κανόνων για τα µανωµένα δίχτυα από ό,τι 
για τα απλάδια ή τα δίχτυα εµπλοκής στο 
πλαίσιο του άρθρου 9.4», θα πρέπει να 
επιτρέπεται η χρήση µανωµένων διχτυών 
στην υποπεριοχή ICES IX σε ύδατα 
βάθους άνω των 200 και κάτω των 600 
µέτρων. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο η α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Στο άρθρο 2, εισάγεται το ακόλουθο 
σηµείο: 

 «(ηα) Όλα τα ύδατα του Εύξεινου Πόντου 
που αντιστοιχούν στις γεωγραφικές 
υποπεριοχές της Γενικής Επιτροπής 
Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), όπως 
ορίζονται στο ψήφισµα 
GFCM/33/2009/2.» 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - σηµείο 2 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 19α - παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όλα τα είδη για τα οποία ισχύουν 
ποσοστώσεις και τα οποία έχουν αλιευθεί 
κατά τις αλιευτικές δραστηριότητες στις 
περιοχές 1 έως 4 που ορίζονται στο άρθρο 
2 του παρόντος κανονισµού φορτώνονται 
επί του σκάφους και στη συνέχεια 
εκφορτώνονται. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η διάταξη αυτή, η οποία καθιστά υποχρεωτική την εκφόρτωση όλων των αλιευµάτων, αποτελεί 

επί του παρόντος αντικείµενο διαβούλευσης στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της κοινής αλιευτικής 

πολιτικής, και επειδή αποτελεί εξαγγελθείσα πρόθεση, όπως επισηµαίνεται στην αιτιολογική 

έκθεση της Επιτροπής, η αναθεώρηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98 µετά από και σύµφωνα 

µε τη µεταρρύθµιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος στη 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης, δεν είναι σκόπιµο να συµπεριληφθεί το άρθρο αυτό σε αυτό το 

στάδιο. Τα προτεινόµενα τεχνικά µέτρα είναι µεταβατικά προκειµένου να παρασχεθεί χρόνος για 

την ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου για τεχνικά µέτρα. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - σηµείο 2 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 19α – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι θαλάσσιοι οργανισµοί που δεν 
έχουν το απαιτούµενο µέγεθος 
απορρίπτονται αµέσως στη θάλασσα. 
Απαγορεύεται η διατήρηση επί του 
σκάφους, η µεταφόρτωση, η εκφόρτωση, 
η µεταφορά, η αποθήκευση, η πώληση, η 
επίδειξη ή η προσφορά προς πώληση 
θαλάσσιων οργανισµών που δεν έχουν το 
απαιτούµενο µέγεθος. 



 

 

 PE493.680/ 5 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Τα προτεινόµενα τεχνικά µέτρα είναι µεταβατικά προκειµένου να παρασχεθεί χρόνος για την 

ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου για τεχνικά µέτρα. Βάσει αυτού, είναι σκόπιµο τα µεταβατικά αυτά 

τεχνικά µέτρα να απαγορεύουν την εκφόρτωση θαλάσσιων οργανισµών που δεν έχουν το 

απαιτούµενο µέγεθος, όπως προβλέπεται στον υφιστάµενο κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 850/98. 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 19 α – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Οι θαλάσσιοι οργανισµοί το µέγεθος 
των οποίων είναι µικρότερο από το 
ελάχιστο µέγεθος αλιεύµατος που 
ορίζεται στο παράρτηµα XII του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98 πρέπει 
αµέσως να επαναφέρονται στο νερό. 
Απαγορεύεται να διατηρούνται επί του 
σκάφους, να µεταφορτώνονται, να 
εκφορτώνονται, να µεταφέρονται, να 
αποθηκεύονται και να διατίθενται προς 
πώληση. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να µεταφερθούν στον εν λόγω µεταβατικό κανονισµό οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 850/98 που αφορούν τη µείωση των απορρίψεων. 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - σηµείο 2 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 19α - παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
ισχύουν µε την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισµό ή σε οποιονδήποτε 
άλλο κανονισµό περί αλιείας. 

∆ιαγράφεται 
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Αιτιολόγηση 

Το άρθρο περιττεύει δεδοµένου ότι το άρθρο (19α 1.) διαγράφεται. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 29δ - παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή 

οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας 

γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού του 
Ατλαντικού εντός του τµήµατος της 

διαίρεσης ICES VIa, το οποίο βρίσκεται 

ανατολικά ή νότια των διαδοχικών 
λοξοδροµικών γραµµών που ενώνουν τα 
εξής σηµεία, τα οποία µετρώνται 
σύµφωνα µε το σύστηµα συντεταγµένων 
WGS84: 

1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή 

οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας 

γάδου και νταουκιού του Ατλαντικού εντός 

του τµήµατος της διαίρεσης ICES VIa, το 

οποίο βρίσκεται εντός της ακόλουθης 
περιοχής, η οποία αποτελείται από τα 
ακόλουθα στατιστικά ορθογώνια ICES, ή 
τµήµατος αυτής: 

– 54o30' Β, 10o35' ∆ – 54o30' Β, 10o00'∆ 

– 55o20' Β, 09o50' ∆ – 55o00' Β 10o00' ∆ 

– 55o30' Β, 09o20' ∆ – 55o00' Β 09o00' ∆ 

– 56o40' Β, 08o55' ∆ – 58o00' Β 09o00' ∆ 

– 57o00' Β, 09o00' ∆ – 58o00' Β 08o00' ∆ 

– 57o20' Β, 09o20' ∆ – 58o30' Β 08o00' ∆ 

– 57o50' Β, 09o20' ∆ – 58o30' Β 07o00' ∆ 

– 58o10' Β, 09o00' ∆ – 59o00' Β 07o00' ∆ 

– 58o40' Β, 07o40' ∆ – 59o00' Β 06o00' ∆ 

– 59o00' Β, 07o30' ∆ – 59o30' Β 06o00' ∆ 

– 59o20' Β, 06o30' ∆ – 59o 30' Β 06o00' ∆ 

– 59o40' Β, 06o05' ∆ – 59o30' Β 05o00' ∆ 

– 59o40' Β, 05o30' ∆ – 60o00' Β 05o00' ∆ 

– 60o00' Β, 04o50' ∆ – 60o00' Β 04o00' ∆ 

– 60o15' Β, 04o00' ∆  

Αιτιολόγηση 

Η καθορισµένη περιοχή είναι ακατάλληλη και πρέπει να αλλάξει ή να καταργηθεί. Η πρόταση 

αυτή βασίζεται στις πρόσφατες παρατηρήσεις της ΕΤΟΕΑ σχετικά µε την αξιολόγηση του σχεδίου 
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αποκατάστασης του γάδου και τα όρια διαχείρισης δυτικά της Σκωτίας. Η καθορισµένη περιοχή 

αµφισβητείται, επίσης, από το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει θεσπίσει επείγοντα µέτρα για την 

αφαίρεση του εγκλεφίνου από τις διατάξεις παρεµπιπτόντων αλιευµάτων στην περιοχή VIa και 

έχουν οριστεί µηδενικά συνολικά επιτρεπόµενα αλιεύµατα (TAC) για τον γάδο στην περιοχή VIa 

για το 2012. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι τα εν λόγω όρια διαχείρισης δεν επέφεραν το 

επιθυµητό αποτέλεσµα µείωσης της θνησιµότητας του γάδου λόγω αλιείας, παρόλο που η αλιεία 

µειώθηκε σηµαντικά. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 29δ – παράγραφος 3 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών 

δραστηριοτήτων χρησιµοποιώντας 

παράκτια στατικά δίχτυα που διαθέτουν 

πασσάλους, δράγες για χτένια, δράγες για 

µύδια, καλαµίδια, µηχανικές πετονιές, 

παρασυρόµενα δίχτυα και γρίπους ακτής, 

κιούρτους και κοφινέλλα στις 

προσδιοριζόµενες περιοχές και χρονικές 

περιόδους, υπό τον όρο ότι: 

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών 

δραστηριοτήτων χρησιµοποιώντας 

παράκτια στατικά δίχτυα που διαθέτουν 

πασσάλους, δράγες για χτένια και εργαλεία 
για καλόχτενα, δράγες για µύδια, 
καλαµίδια, µηχανικές πετονιές, απλάδια 
και δίχτυα εµπλοκής, παρασυρόµενα 
δίχτυα και γρίπους ακτής, κιούρτους και 

κοφινέλλα στις προσδιοριζόµενες περιοχές 

και χρονικές περιόδους, υπό τον όρο ότι: 

Αιτιολόγηση 

Τα απλάδια και τα δίχτυα εµπλοκής χρησιµοποιούνταν από µικρά παράκτια σκάφη για την 

αλίευση οστρακοειδών και µικρόσωµων σκυλόψαρων, µαυροπολλάκιων και εγκλεφίνων στην 

καθορισµένη έκταση της περιοχής VIa πριν τεθεί σε εφαρµογή το παράρτηµα III και τα 

προσαρτήµατα του παραρτήµατος III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 43/2009. Τα δίχτυα αυτά δεν 

χρησιµοποιούνται για την αλίευση γάδου ή νταουκιού του Ατλαντικού και θα έχουν σχεδόν 

µηδενική επίπτωση στα αποθέµατά τους. Ο εγκλεφίνος δεν αποτελεί πλέον ένα από τα 

παρεµπίπτοντα αλιεύµατα βάσει των έκτακτων µέτρων της Επιτροπής και ως εκ τούτου θα πρέπει 

να επιτρέπεται η αλίευσή του µε απλάδια δίχτυα. Οι ενδιαφερόµενοι παράκτιοι αλιείς στερούνται 

άνευ λόγου εισοδήµατος και έχουν υποφέρει σε µεγάλο βαθµό κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 29δ – παράγραφος 3 – στοιχείο α 



 

 

 PE493.680/ 8 

 EL 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) δεν µεταφέρεται επί του σκάφους ή 

χρησιµοποιείται κανένα άλλο αλιευτικό 

εργαλείο, εκτός από παράκτια στατικά 

δίχτυα που διαθέτουν πασσάλους, δράγες 

για χτένια, δράγες για µύδια, καλαµίδια, 

µηχανικές πετονιές, παρασυρόµενα δίχτυα 

και γρίπους ακτής, κιούρτους και 

κοφινέλλα· και  

α) δεν µεταφέρεται επί του σκάφους ή 

χρησιµοποιείται κανένα άλλο αλιευτικό 

εργαλείο, εκτός από παράκτια στατικά 

δίχτυα που διαθέτουν πασσάλους, δράγες 

για χτένια, δράγες για µύδια, καλαµίδια, 

µηχανικές πετονιές, απλάδια και δίχτυα 
εµπλοκής, παρασυρόµενα δίχτυα και 
γρίπους ακτής, κιούρτους και κοφινέλλα· 

και 

Αιτιολόγηση 

Τα απλάδια και τα δίχτυα εµπλοκής χρησιµοποιούνταν από µικρά παράκτια σκάφη για την 

αλίευση οστρακοειδών και µικρόσωµων σκυλόψαρων, µαυροπολλάκιων και εγκλεφίνων στην 

καθορισµένη έκταση της περιοχής VIa πριν τεθεί σε εφαρµογή το παράρτηµα III και τα 

προσαρτήµατα του παραρτήµατος III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 43/2009. Τα δίχτυα αυτά δεν 

χρησιµοποιούνται για την αλίευση γάδου ή νταουκιού του Ατλαντικού και θα έχουν σχεδόν 

µηδενική επίπτωση στα αποθέµατά τους. Ο εγκλεφίνος δεν αποτελεί πλέον ένα από τα 

παρεµπίπτοντα αλιεύµατα βάσει των έκτακτων µέτρων της Επιτροπής και ως εκ τούτου θα πρέπει 

να επιτρέπεται η αλίευσή του µε απλάδια δίχτυα. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 29δ – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) δεν διατηρείται επί του σκάφους ούτε 

εκφορτώνεται κανένα είδος, εκτός από 

σκουµπρί, κίτρινο µπακαλιάρο, 

µαυροπολλάκιο και σολοµό ή 

οστρακόδερµα εκτός µαλακίων και 

µαλακόστρακα. 

β) δεν διατηρείται επί του σκάφους ούτε 

εκφορτώνεται κανένα είδος, εκτός από 

σκουµπρί, κίτρινο µπακαλιάρο, 

µαυροπολλάκιο, εγκλεφίνο, µικρόσωµο 
σκυλόψαρο (Scyliorhinus Canicula) και 
σολοµό ή οστρακόδερµα εκτός µαλακίων 

και µαλακόστρακα. 

Αιτιολόγηση 

Τα απλάδια και τα δίχτυα εµπλοκής χρησιµοποιούνταν από µικρά παράκτια σκάφη για την 

αλίευση οστρακοειδών και µικρόσωµων σκυλόψαρων, µαυροπολλάκιων και εγκλεφίνων στην 

καθορισµένη έκταση της περιοχής VIa πριν τεθεί σε εφαρµογή το παράρτηµα III και τα 

προσαρτήµατα του παραρτήµατος III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 43/2009. Τα δίχτυα αυτά δεν 

χρησιµοποιούνται για την αλίευση γάδου ή νταουκιού του Ατλαντικού και θα έχουν σχεδόν 

µηδενική επίπτωση στα αποθέµατά τους. Ο εγκλεφίνος δεν αποτελεί πλέον ένα από τα 
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παρεµπίπτοντα αλιεύµατα βάσει των έκτακτων µέτρων της Επιτροπής και ως εκ τούτου θα πρέπει 

να επιτρέπεται η αλίευσή του µε απλάδια δίχτυα. 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6  

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 29δ - παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
επιτρέπεται η αλίευση καλόχτενων 
(Aequipecten opercularis), υπό τον όρο 
ότι: 

 α) τα χρησιµοποιούµενα αλιευτικά 
εργαλεία είναι εξειδικευµένα εργαλεία για 
τράτες µε πόρτες, ειδικά ρυθµισµένα για 
να απορρίπτουν αλιεύµατα ιχθύων (60 εκ. 
χαµηλό επάνω γραντί)· 

 β) τα αλιευτικά εργαλεία περιλαµβάνουν 
φύλλο δικτυώµατος τετραγωνικών 
µατιών, όπως περιγράφεται στο 
παράρτηµα XIVγ· 

 γ) το αλιευτικά εργαλεία είναι 
κατασκευασµένα µε ελάχιστο µέγεθος 
µατιών τα 80 mm· 

 δ) τα καλόχτενα (Aequipecten 
opercularis) αποτελούν τουλάχιστον το 
90% των συγκρατουµένων αλιευµάτων 
κατά βάρος· 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 29δ – παράγραφος 5 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) στα χρησιµοποιούµενα αλιευτικά 
εργαλεία ενσωµατώνεται εσχάρα διαλογής 

σύµφωνα µε το παράρτηµα XIVα· ή φύλλο 
δικτυώµατος τετραγωνικών µατιών όπως 

περιγράφεται στο παράρτηµα XIVγ· 

α) στα χρησιµοποιούµενα αλιευτικά 
εργαλεία ενσωµατώνεται εσχάρα διαλογής 

σύµφωνα µε το παράρτηµα XIVα ή 
συνδυασµός φύλλου δικτυώµατος 
τετραγωνικών µατιών όπως περιγράφεται 
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στο παράρτηµα XIVγ και/ή αντίστοιχου 
άκρως επιλεκτικού εργαλείου που έχει 
λάβει έγκριση από την ΕΤΟΕΑ. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 29δ – παράγραφος 5 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) το πολύ 10% των συγκρατούµενων 
αλιευµάτων κατά βάρος αποτελείται από 
οποιοδήποτε µείγµα από γάδο, εγκλεφίνο 
ή/και νταούκι του Ατλαντικού, 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Τα αποθέµατα εγκλεφίνου έχουν αποκατασταθεί επαρκώς, ώστε να είναι πλέον αλιεύσιµα. Ως εκ 

τούτου, δεν πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες για τη σύνθεση των αλιευµάτων, ενώ παράλληλα τα 

ισχύοντα µέτρα έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής θα πρέπει να παραταθούν, ώστε να αποφευχθεί 

το ενδεχόµενο αύξησης των απορρίψεων. Το µηδενικό συνολικό επιτρεπόµενο αλίευµα (TAC) 

που ισχύει επί του παρόντος για τον γάδο µε ποσοστό 1,5% για τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα 

καθιστά τους εν λόγω κανόνες παρωχηµένους. Το Ηνωµένο Βασίλειο έχει λάβει µέτρα σε εθνικό 

επίπεδο προκειµένου να εξασφαλίσει την κατάλληλη προστασία του νταουκιού, καθώς οι εν λόγω 

κανόνες δεν θεωρούνται πλέον επαρκείς. Τα αποθέµατα γάδου και νταουκιού βρίσκονται σε 

διαδικασία αποκατάστασης. Κατά συνέπεια, απαιτείται µια ταχεία και ευέλικτη προσέγγιση, 

προκειµένου να διασφαλισθεί η βέλτιστη διαχείριση ενόσω τα αποθέµατα αποκαθίστανται χωρίς 

να αυξηθούν οι απορρίψεις. 

 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 29δ – παράγραφος 7 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 

επιτρέπεται η αλιεία µε τράτες, τράτες 

βενθικής αλιείας ή παρόµοια εργαλεία, υπό 

τον όρο ότι: 

7. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 

επιτρέπεται η αλιεία µε σταθερά δίχτυα, 
τράτες, τράτες βενθικής αλιείας ή 

παρόµοια εργαλεία, υπό τον όρο ότι: 
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Αιτιολόγηση 

Τα σταθερά δίχτυα αποτελούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία καθώς επιτρέπουν την 

αποτελεσµατική αλίευση συγκεκριµένων ειδών βάσει επιπέδων παρεµπιπτόντων αλιευµάτων. 

Ωστόσο, είναι τα µόνο εργαλεία η χρήση των οποίων απαγορεύεται εντελώς, ανεξαρτήτως 

µεγέθους µατιών. Πριν από την απαγόρευση της πρόσβασης στην εν λόγω περιοχή, η 

δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών µε δίχτυα περιοριζόταν στην αλίευση του µερλούκιου, 

ενώ το ποσοστό των αλιευµάτων γάδου, νταουκιού του Ατλαντικού και εγκλεφίνου ήταν 

χαµηλότερο του 1,5%. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 29δ – παράγραφος 7 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) το πολύ 30% των συγκρατούµενων 
αλιευµάτων κατά βάρος αποτελείται από 
οποιοδήποτε µείγµα από γάδο, εγκλεφίνο 
ή/και νταούκι του Ατλαντικού, 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Τα αποθέµατα εγκλεφίνου έχουν αποκατασταθεί επαρκώς, ώστε να είναι πλέον αλιεύσιµα. Ως εκ 

τούτου, δεν πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες για τη σύνθεση των αλιευµάτων, ενώ παράλληλα τα 

ισχύοντα µέτρα έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής θα πρέπει να παραταθούν, ώστε να αποφευχθεί 

το ενδεχόµενο αύξησης των απορρίψεων. Το µηδενικό συνολικό επιτρεπόµενο αλίευµα (TAC) 

που ισχύει επί του παρόντος για τον γάδο µε ποσοστό 1,5% για τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα 

καθιστά τους εν λόγω κανόνες παρωχηµένους. Το Ηνωµένο Βασίλειο έχει λάβει µέτρα σε εθνικό 

επίπεδο προκειµένου να εξασφαλίσει την κατάλληλη προστασία του νταουκιού, καθώς οι εν λόγω 

κανόνες δεν θεωρούνται πλέον επαρκείς. Τα αποθέµατα γάδου και νταουκιού βρίσκονται σε 

διαδικασία αποκατάστασης. Κατά συνέπεια, απαιτείται µια ταχεία και ευέλικτη προσέγγιση, 

προκειµένου να διασφαλισθεί η βέλτιστη διαχείριση ενόσω τα αποθέµατα αποκαθίστανται χωρίς 

να αυξηθούν οι απορρίψεις. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 29δ - παράγραφος 7α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει, 
βάσει επιστηµονικών συµβουλών, µετά 
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από διαβούλευση µε την ΕΤΟΕΑ, να 
εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις, 
τροποποιώντας τα χαρακτηριστικά των 
εργαλείων που ορίζονται στην παράγραφο 
7 εντός της περιοχής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.  

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 29δ - παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α. Από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η 
Μαρτίου, και από την 1η Οκτωβρίου έως 
την 31η ∆εκεµβρίου, απαγορεύεται 
οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα µε 
οποιοδήποτε από τα εργαλεία που 
ορίζονται στο παράρτηµα Ι του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του 
Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2008 
για τη σύσταση µακροπρόθεσµου σχεδίου 
για τα αποθέµατα γάδου και τις 
αλιευτικές δραστηριότητες που 
εκµεταλλεύονται τα αποθέµατα¹ αυτά 
στην περιοχή που καθορίζεται στην ζώνη 
ICES VIa, η οποία περικλείεται από 
διαδοχικές λοξοδροµικές γραµµές που 
ενώνουν τις εξής συντεταγµένες: 

 - γεωγραφικό µήκος 7o07 ∆, γεωγραφικό 
πλάτος 55o25 Β, 

 
- γεωγραφικό µήκος 7o00∆, γεωγραφικό 
πλάτος 55o25 Β, 

 
- γεωγραφικό µήκος 6o50 ∆, γεωγραφικό 
πλάτος 55o18 Β, 

 
- γεωγραφικό µήκος 6o50 ∆, γεωγραφικό 
πλάτος 55o17 Β· 

 
- γεωγραφικό µήκος 6°52 ∆, γεωγραφικό 
πλάτος 55°17 Β, 

 
- γεωγραφικό µήκος 7°07 ∆, γεωγραφικό 
πλάτος 55°25 Β· 

 
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών 
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δραστηριοτήτων χρησιµοποιώντας 
δράγες για χτένια και εργαλεία για την 
αλίευση καλόχτενων µεταξύ της 1ης 
Οκτωβρίου και της 31ης ∆εκεµβρίου. 

 Ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους ή άλλο 
άτοµο επί του σκάφους δεν πρέπει να 
παρακινεί ή να επιτρέπει σε άτοµο που 
βρίσκεται επί του σκάφους την αλίευση, 
την εκφόρτωση, τη µεταφόρτωση ή τη 
διατήρηση επί του σκάφους ιχθύων που 
έχουν αλιευθεί στην καθορισµένη 
περιοχή. 

 ______________ 

 1 ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 20.  

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 29δ - παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 10α. Βάσει της ετήσιας γνωµοδότησης 
του ICES και της ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή 
µπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις 
για την τροποποίηση των συντεταγµένων 
της περιοχής που καθορίζεται στην 
παράγραφο 1 προκειµένου να 
λαµβάνονται υπόψη τα επιστηµονικά 
στοιχεία για την κατάσταση των 
αποθεµάτων γάδου και νταουκιού του 
Ατλαντικού στην εν λόγω περιοχή. 

Αιτιολόγηση 

Η υφιστάµενη καθορισµένη περιοχή είναι ακατάλληλη και αναποτελεσµατική, όπως έχει ήδη 

επισηµανθεί στην τροπολογία έξι. Ανάλογα µε τη γνωµοδότηση του ICES και της ΕΤΟΕΑ, 

ενδέχεται να κριθεί κατάλληλη µία νέα καθορισµένη περιοχή. Οι ακόλουθες τροπολογίες 

προϋποθέτουν ότι η νέα καθορισµένη περιοχή θα καθοριστεί βάσει της γνωµοδότησης του ICES 

και της ΕΤΟΕΑ. Σε περίπτωση που το ICES και η ΕΤΟΕΑ γνωµοδοτήσουν ότι µια νέα 

καθορισµένη περιοχή δεν είναι πλέον αναγκαία, ολόκληρο το άρθρο 29 δ περιττεύει. 
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Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 34α – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - ανήκουν σε µία µόνο από τις 
επιτρεπόµενες κατηγορίες µεγέθους 
µατιών· και 

Αιτιολόγηση 

Η περίπτωση αυτή αποτελούσε απαραίτητο τµήµα του αρχικού κειµένου που παραλείφθηκε στην 

πρόταση της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 34β – παράγραφος 3 – στοιχείο β – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) ∆ίχτυα εµπλοκής µε µέγεθος µατιών 

ίσο ή µεγαλύτερο από 250 mm, υπό τον 

όρο ότι : 

β) ∆ίχτυα εµπλοκής και µανωµένα δίχτυα 
µε µέγεθος µατιών ίσο ή µεγαλύτερο από 

250 mm, υπό τον όρο ότι : 

Αιτιολόγηση 

∆εν θα πρέπει να εισάγονται άδικες και απαράδεκτες διακρίσεις σε βάρος των µανωµένων 

διχτυών (τα οποία διαθέτουν τρία φύλλα δικτυώµατος). Η χρήση διχτυών εµπλοκής µε τα οποία 

αλιεύονται καρχαρίες βαθέων υδάτων επιτρέπεται σε βάθος 200-600 µέτρων, σε αντίθεση µε τα 

µανωµένα δίχτυα µε τα οποία αλιεύονται πεσκαντρίτσες, παρόλο που δεν χρησιµοποιούνται εκ 

των πραγµάτων για την αλίευση καρχαριών και, ως εκ τούτου, δεν έχουν λόγο να συµβάλουν στην 

απόρριψή τους. Εποµένως, δεν υπάρχει βάσιµος λόγος, ούτε από άποψη αλιευτικής πρακτικής 

ούτε από άποψη επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων, να εισάγονται διακρίσεις σε βάρος των 

µανωµένων διχτυών. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 34β – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) Μανωµένα δίχτυα στην υποπεριοχή 
ICES IX µε µέγεθος µατιών ίσο ή 
µεγαλύτερο από 220 mm, υπό τον όρο ότι: 

 - χρησιµοποιούνται σε ύδατα όπου το 
βάθος σύµφωνα µε το χάρτη είναι 
µικρότερο των 600 m· 

 - το βάθος τους δεν υπερβαίνει τα 30 
µάτια, έχουν αναλογία ανάρτησης 
τουλάχιστον 0,44· 

 - δεν φέρουν πλωτήρες ή ισοδύναµες 
διατάξεις επίπλευσης· 

 - κάθε δίχτυ αναπτύσσεται σε µέγιστο 
µήκος 5 km· το µέγιστο µήκος όλων των 
ανά πάσα στιγµή χρησιµοποιούµενων 
διχτυών δεν υπερβαίνει τα 20 km ανά 
σκάφος· 

 - ο µέγιστος χρόνος παραµονής στο νερό 
είναι 72 ώρες. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 34β – παράγραφος 11α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 11α. Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει, 
µετά από συνεννόηση µε την ΕΤΟΕΑ, να 
αποκλείσει ορισµένες µορφές αλιείας, 
στις ζώνες ICES VIII, ΙΧ και Χ, από την 
εφαρµογή των σηµείων 9.1 έως 9.11, όταν 
πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη 
µέλη δείχνουν ότι η αλιεία αυτή επιφέρει 
πολύ χαµηλό επίπεδο παρεµπιπτόντων 
αλιευµάτων καρχαρία και απορρίψεων. 

Αιτιολόγηση 

Το σηµείο 9 του παραρτήµατος ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 43/2009 προβλέπει τη δυνατότητα 

αποκλεισµού ορισµένων µορφών αλιείας στις ζώνες ICES VIII, IX και X όταν πληροφορίες που 

παρέχουν τα κράτη µέλη στην ΕΤΟΕΑ δείχνουν ότι η αλιεία αυτή επιφέρει πολύ χαµηλό επίπεδο 

παρεµπιπτόντων αλιευµάτων. 
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Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Άρθρο 34δ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή αλιείας µε 

τράτες βυθού και µε στατικά εργαλεία, 

συµπεριλαµβανοµένων των στάσιµων 

απλαδιών βυθού και των παραγαδιών, στις 

περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές 

λοξοδροµικές γραµµές που ενώνουν τα 

εξής σηµεία, τα οποία µετρώνται σύµφωνα 

µε το σύστηµα συντεταγµένων WGS84: 

1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή αλιείας µε 

τράτες βυθού και µε στατικά εργαλεία, 

συµπεριλαµβανοµένων των στάσιµων 

απλαδιών και παραγαδιών βυθού, στις 
περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές 

λοξοδροµικές γραµµές που ενώνουν τα 

εξής σηµεία, τα οποία µετρώνται σύµφωνα 

µε το σύστηµα συντεταγµένων WGS84: 

 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 12 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Παράρτηµα I 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Στο παράρτηµα Ι, η υποσηµείωση 6 

του πίνακα απαλείφεται. 

(12) Στο παράρτηµα Ι: 

 α) νέες γραµµές προστίθενται στον 
πίνακα ως εξής: 

 

Είδη στόχοι Μέγεθος µατιών (χιλιοστά) 

 <16 16 έως 

31 

32 

έως 

54 

55 έως 

69 

70 

έως 

79 

80 

έως 

99 

≥≥≥≥ 100 

 Ελάχιστο ποσοστό ειδών-στόχων 
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 95 90

/6

0 

60 30 90/60 90 35 30 70 Ουδ

έν 

Φανόψαρα x          

Σµηριγγόψαρα x          

 

 β) η υποσηµείωση 6 του πίνακα 
απαλείφεται. 

 

Αιτιολόγηση 

Το προεπιλεγµένο µέγεθος µατιών για τα είδη που δεν καλύπτονται από τους πίνακες του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98 είναι 100mm. Για την αποφυγή παρόµοιου προβλήµατος µε αυτό 

που παρουσιάστηκε µε το βασιλάκη, όπου ήταν απαραίτητο να εισαχθεί µια συγκεκριµένη 

τροποποίηση. Η παρούσα τροποποίηση παρέχει το κατάλληλο µέγεθος µατιών για άλλα µικρά 

πελαγικά είδη φανόψαρων και σµηριγγόψαρων. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 12 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Παράρτηµα II 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Στο παράρτηµα II, νέες γραµµές 
προστίθενται στον πίνακα ως εξής: 

 

Είδη-στόχοι Μέγεθος µατιών (χιλιοστά) 

 16 έως 31 32 έως 54 55 έως 59 60 

έως 

69 

≥≥≥≥ 70 
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 Ελάχιστο ποσοστό ειδών-στόχων 

 50% 90% 90% 90% 30% 70% 70% Ουδέν 

Φανόψαρα  x         

Σµηριγγόψαρα  x         

Αιτιολόγηση 

Το προεπιλεγµένο µέγεθος µατιών για τα είδη που δεν καλύπτονται από τους πίνακες του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98 είναι 100mm. Για την αποφυγή παρόµοιου προβλήµατος µε αυτό 

που παρουσιάστηκε µε το βασιλάκη, όπου ήταν απαραίτητο να εισαχθεί µια συγκεκριµένη 

τροποποίηση. Η παρούσα τροποποίηση παρέχει το κατάλληλο µέγεθος µατιών για άλλα µικρά 

πελαγικά είδη φανόψαρων και σµηριγγόψαρων. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 13 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Παράρτηµα XII 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Στο παράρτηµα XII, προστίθεται 
µια νέα στήλη για την Περιοχή 9 για το 
είδος καλκάνι (Psetta maxima) µε 
ελάχιστο µέγεθος τα 45 εκ. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 13 β (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98 

Παράρτηµα XII 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13β) Στον πίνακα του παραρτήµατος 
XII, το κείµενο που αναφέρεται στον 
γαύρο αντικαθίσταται από το εξής 
κείµενο: 
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 «Γαύρος (Engraulis encrasicolus) 

 Ολόκληρη η περιοχή, εκτός της ζώνης 
ICES IXa ανατολικά του γεωγραφικού 
µήκους 7°23'48'' ∆: 12 εκ. ή 90 τεµάχια 
ανά κιλό 

 Ζώνη ICES IXa ανατολικά του 
γεωγραφικού µήκους 7°23'48'' ∆: 10 εκ.» 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να απλοποιηθούν οι εργασίες που πραγµατοποιούνται επί των αλιευτικών σκαφών 

αλλά και για να διευκολυνθεί ο έλεγχος κατά την εκφόρτωση, θα πρέπει το ελάχιστο µέγεθος του 

γαύρου να αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη αναλογία αλιευµάτων ανά κιλό. Ο καθορισµός της 

συγκεκριµένης αναλογίας ήταν πρόταση των αρµόδιων επιστηµονικών ινστιτούτων ενώ από το 

2010 το CCR Sud επιδιώκει την επίσηµη ένταξή της στους ρυθµιστικούς κανόνες (γνωµοδότηση 

26). 
 

 

 


