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Τροπολογία  50 

Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Πολυετές σχέδιο για τα αποθέµατα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και 

για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκµετάλλευσης των εν λόγω αποθεµάτων 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα, 

αναµένεται ότι για τα σχετικά αποθέµατα 
η µέγιστη βιώσιµη απόδοση θα επιτευχθεί 
έως το 2015 και στη συνέχεια θα πρέπει να 

διατηρηθεί. 

(25)  Όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα, για 

τα σχετικά αποθέµατα  θα πρέπει να 
επιτευχθεί ο στόχος έως το 2015 στο 
µέτρο του δυνατού. Η επίτευξη των 
ποσοστών εκµετάλλευσης µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία µπορεί να 
επιτραπεί µόνον εφόσον η επίτευξή τους 
έως το 2015 ενέχει σοβαρούς κινδύνους 
για την κοινωνική και οικονοµική 
βιωσιµότητα των οικείων αλιευτικών 
στόλων. Μετά το 2015, τα ποσοστά αυτά 
θα πρέπει να επιτευχθούν όσον το 
δυνατόν νωρίτερα και σε κάθε περίπτωση 
πριν από το 2020. Ο στόχος θα πρέπει να 
διατηρηθεί και µετά τα χρονικά αυτά 

σηµεία. 

Or. en 



 

AM\1058812EL.doc  PE555.109v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

22.4.2015 A8-0128/51 

Τροπολογία  51 

Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Πολυετές σχέδιο για τα αποθέµατα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και 

για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκµετάλλευσης των εν λόγω αποθεµάτων 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο στόχος θνησιµότητας λόγω αλιείας 

επιτυγχάνεται έως το 2015 και διατηρείται 
στη συνέχεια για τα σχετικά αποθέµατα 
εντός του αντίστοιχου εύρους που ορίζεται 
ακολούθως: 

1. Ο στόχος θνησιµότητας λόγω αλιείας θα 
πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις πλέον 
πρόσφατες επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις 
και, στο µέτρο του δυνατού, να επιτευχθεί 
έως το 2015 και σε προοδευτική, 
αυξητική βάση έως το 2020 το αργότερο 
και να διατηρείται εφεξής για τα σχετικά 
αποθέµατα. Η θνησιµότητα λόγω αλιείας 
για τα σχετικά αποθέµατα ορίζεται εντός 
του αντίστοιχου εύρους: 

Απόθεµα Στόχος εύρους 

θνησιµότητας 

λόγω αλιείας 

Απόθεµα Στόχος εύρους 

θνησιµότητας 

λόγω αλιείας 

Γάδος της 

∆υτικής Βαλτικής 

0.23-0.29 Γάδος της 

∆υτικής Βαλτικής 

0 - ΜΒΑΑ 

Γάδος της 

Ανατολικής 

Βαλτικής 

0.41-0.51 Γάδος της 

Ανατολικής 

Βαλτικής 

0-ΜΒΑΑ 

Ρέγγα της 

Κεντρικής 

Βαλτικής 

0.23-0.29 Ρέγγα της 

Κεντρικής 

Βαλτικής 

0-ΜΒΑΑ 

Ρέγγα του 

Κόλπου της Ρίγας 

0.32-0.39 Ρέγγα του 

Κόλπου της Ρίγας 

0-ΜΒΑΑ 

Ρέγγα της 

Βοθνιακής 

Θάλασσας 

0.13-0.17 Ρέγγα της 

Βοθνιακής 

Θάλασσας 

0-ΜΒΑΑ 

Ρέγγα του 

Βοθνιακού 

Κόλπου 

∆εν έχει 
προσδιοριστεί 

Ρέγγα του 

Βοθνιακού 

Κόλπου 

∆εν έχει 
προσδιοριστεί 
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Ρέγγα της 

∆υτικής Βαλτικής 

0.25-0.31 Ρέγγα της 

∆υτικής Βαλτικής 

0-ΜΒΑΑ 

Παπαλίνα 

Βαλτικής 

0.26-0.32 Παπαλίνα 

Βαλτικής 

0-ΜΒΑΑ 

 Οι τιµές της ΜΒΑΑ (θνησιµότητα λόγω 
αλιείας συµβατή µε την επίτευξη µέγιστης 
βιώσιµης απόδοσης) βασίζονται στις 
πλέον πρόσφατες αξιόπιστες 
επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις που 
διατίθενται και η θνησιµότητα λόγω 
αλιείας πρέπει να είναι µικρότερη από τη 
ΜΒΑΑ. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/52 

Τροπολογία  52 

Nils Torvalds 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Πολυετές σχέδιο για τα αποθέµατα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και 

για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκµετάλλευσης των εν λόγω αποθεµάτων 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο στόχος θνησιµότητας λόγω αλιείας 

επιτυγχάνεται έως το 2015 και διατηρείται 
στη συνέχεια για τα σχετικά αποθέµατα 
εντός του αντίστοιχου εύρους που ορίζεται 
ακολούθως: 

1. Ο στόχος θνησιµότητας λόγω αλιείας θα 
πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις πλέον 
πρόσφατες επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις 
και, στο µέτρο του δυνατού, να επιτευχθεί 
έως το 2015 και σε προοδευτική, 
αυξητική βάση έως το 2020 το αργότερο 
και να διατηρείται εφεξής για τα σχετικά 
αποθέµατα. Η θνησιµότητα λόγω αλιείας 
για τα σχετικά αποθέµατα ορίζεται εντός 
του αντίστοιχου εύρους: 

Απόθεµα Στόχος εύρους 

θνησιµότητας 

λόγω αλιείας 

Απόθεµα Στόχος εύρους 

θνησιµότητας 

λόγω αλιείας 

Γάδος της 

∆υτικής Βαλτικής 

0.23-0.29 Γάδος της 

∆υτικής Βαλτικής 

0 έως 0.26 

Γάδος της 

Ανατολικής 

Βαλτικής 

0.41-0.51 Γάδος της 

Ανατολικής 

Βαλτικής 

0 έως ΜΒΑΑ 

Ρέγγα της 

Κεντρικής 

Βαλτικής 

0.23-0.29 Ρέγγα της 

Κεντρικής 

Βαλτικής 

0 έως 0.22 

Ρέγγα του 

Κόλπου της Ρίγας 

0.32-0.39 Ρέγγα του 

Κόλπου της Ρίγας 

0 έως 0.32 

Ρέγγα της 

Βοθνιακής 

Θάλασσας 

0.13-0.17 Ρέγγα της 

Βοθνιακής 

Θάλασσας 

0 έως 0.12 
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Ρέγγα του 

Βοθνιακού 

Κόλπου 

∆εν έχει 
προσδιοριστεί 

Ρέγγα του 

Βοθνιακού 

Κόλπου 

0 έως ΜΒΑΑ 

Ρέγγα της 

∆υτικής Βαλτικής 

0.25-0.31 Ρέγγα της 

∆υτικής Βαλτικής 

0 έως 0.32 

Παπαλίνα 

Βαλτικής 

0.26-0.32 Παπαλίνα 

Βαλτικής 

0 έως 0.26 

 Ο στόχος της θνησιµότητας λόγω αλιείας 
πρέπει να  είναι 0.8 x ΜΒΑΑ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το ∆ΣΕΘ δηµοσίευσε τα τελικά του αριθµητικά στοιχεία στις 31 Μαρτίου 2015. Η παρούσα 

τροπολογία συνιστά τεχνική επικαιροποίηση και εισάγει τις πλέον πρόσφατες επικαιροποιηµένες 

τιµές του ∆ΣΕΘ στο άρθρο 4 του κανονισµού, όπως εγκρίθηκε στην Επιτροπή Αλιείας. 
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Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
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Έκθεση A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Πολυετές σχέδιο για τα αποθέµατα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και 

για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκµετάλλευσης των εν λόγω αποθεµάτων 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Όταν διατίθενται τα νέα επιστηµονικά 
δεδοµένα σχετικά µε τα ποσοστά 
θνησιµότητας ή τα ελάχιστα επίπεδα 
αναπαραγωγικής βιοµάζας, η Επιτροπή 
έχει την εξουσία να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 προκειµένου να καταστεί 
δυνατή η αναθεώρηση του σχεδίου υπό 
το φως των πλέον πρόσφατων 
επιστηµονικών δεδοµένων. Η 
επικαιροποίηση πρέπει να 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε ένα εύλογο 
χρονοδιάγραµµα, τόσο για να 
διασφαλίζεται το συµφέρον της 
αλιευτικής δραστηριότητας όσο και για 
να παρακολουθείται η 
αποτελεσµατικότητα των εγκριθέντων 
µέτρων για τη βιοµάζα.  

Or. en 

 

 

 


