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22.4.2015 A8-0128/54 

Τροπολογία  54 

Linnéa Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Anja Hazekamp 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

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 8 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Ενδείκνυται η θέσπιση σχεδίου 
διαχείρισης της αλιείας που αφορά πολλά 

είδη, το οποίο θα συνεκτιµά τη δυναµική 

µεταξύ των αποθεµάτων γάδου, ρέγγας και 

παπαλίνας και θα λαµβάνει επίσης υπόψη 

τα είδη των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων 

για τα εν λόγω αποθέµατα, και 

συγκεκριµένα τα αποθέµατα ευρωπαϊκής 

χωµατίδας, πησσιού, καλκανιού (Platichtys 

flesus) και καλκανιού (Psetta maxima) της 

Βαλτικής. Στόχος του σχεδίου πρέπει να 

είναι η επίτευξη και η διατήρηση µέγιστων 

βιώσιµων αποδόσεων για τα σχετικά 

αποθέµατα. 

(8) Απώτατος στόχος είναι η θέσπιση 
σχεδίου διαχείρισης της αλιείας που αφορά 

πολλά είδη, το οποίο θα συνεκτιµά τη 

δυναµική µεταξύ των αποθεµάτων γάδου, 

ρέγγας και παπαλίνας και θα λαµβάνει 

επίσης υπόψη τα είδη των παρεµπιπτόντων 

αλιευµάτων για τα εν λόγω αποθέµατα, και 

συγκεκριµένα τα αποθέµατα ευρωπαϊκής 

χωµατίδας, πησσιού, καλκανιού (Platichtys 

flesus) και καλκανιού (Psetta maxima) της 

Βαλτικής. Στόχος του σχεδίου πρέπει να 

είναι η αποκατάσταση, η επίτευξη και η 
διατήρηση των πληθυσµών των οικείων 
ειδών σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που 
είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη 
παραγωγή των µέγιστων βιώσιµων 
αποδόσεων για τα σχετικά αποθέµατα, 
ελαχιστοποιώντας στο µέτρο του δυνατού 
τον αντίκτυπο σε άλλα είδη, όπως τα 
θαλασσοπούλια και τα θαλάσσια 
θηλαστικά, και στο ευρύτερο θαλάσσιο 
περιβάλλον, σύµφωνα µε το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕK) 
1380/2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/55 

Τροπολογία  55 

Linnéa Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

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 1 – παράγραφος 2 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το σχέδιο εφαρµόζεται επίσης στην 
ευρωπαϊκή χωµατίδα, στο καλκάνι 

(Platichtys flesus), στο καλκάνι (Psetta 

maxima) και στο πησσί στις υποδιαιρέσεις 

ICES 22-32 που αλιεύονται κατά την 
αλιεία των σχετικών αποθεµάτων. 

2. Ο παρών κανονισµός προβλέπει επίσης 
τη λήψη µέτρων για τα παρεµπίπτοντα 
αλιεύµατα της ευρωπαϊκής χωµατίδας, του 
καλκανιού (Platichtys flesus), του 

καλκανιού (Psetta maxima) και του 

πησσιού στις υποδιαιρέσεις ICES 22-32 

και για τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα 
θαλασσοπουλιών και θαλάσσιων 
θηλαστικών, τα οποία θα εφαρµόζονται 
κατά την αλιεία των αποθεµάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

22.4.2015 A8-0128/56 

Τροπολογία  56 

Linnéa Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Ulrike Rodust 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στη διασφάλιση της διατήρησης των 

αποθεµάτων ευρωπαϊκής χωµατίδας, 

πησσιού, καλκανιού (Platichtys flesus) και 

καλκανιού (Psetta maxima) σύµφωνα µε 
την προληπτική προσέγγιση. 

β) στη διασφάλιση της διατήρησης των 

αποθεµάτων ευρωπαϊκής χωµατίδας, 

πησσιού, καλκανιού (Platichtys flesus) και 

καλκανιού (Psetta maxima) σε επίπεδα 
ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να 
εξασφαλίσουν τη παραγωγή των µέγιστων 
βιώσιµων αποδόσεων. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/57 

Τροπολογία  57 

Linnéa Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Marco Affronte 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

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 

0.13-0.17 Ρέγγα της 

Βοθνιακής 

0 έως 0.12 
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Θάλασσας Θάλασσας 

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 

Στην πρόταση της Επιτροπής, οι τιµές στο άρθρο 4 ήταν προσωρινές, εν αναµονή 

επικαιροποιηµένων στοιχείων από µια διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης του ∆ΣΕΘ. Το 

∆ΣΕΘ δηµοσίευσε τα τελικά του αριθµητικά στοιχεία στις 31 Μαρτίου 2015, και εποµένως η 

παρούσα τροπολογία εισάγει τις νέες τιµές του ∆ΣΕΘ στο πολυετές σχέδιο, όπως είχε 

συµφωνηθεί κατά τη ψηφοφορία στην Επιτροπή Αλιείας. 
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22.4.2015 A8-0128/58 

Τροπολογία  58 

Linnéa Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Anja Hazekamp 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

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 2 α (νέα) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι αλιευτικές δυνατότητες 
καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η πιθανότητα 
υπέρβασης των τιµών ΜΒΑΑ που 
εµφαίνονται στον πίνακα της 
παραγράφου 1 είναι µικρότερη του 5%. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/59 

Τροπολογία  59 

Linnéa Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Όταν η βιοµάζα οποιουδήποτε 
σχετικού αποθέµατος µειώνεται σε ένα 
συγκεκριµένο έτος κάτω από τα επίπεδα 
που καθορίζονται στον κατωτέρω 
πίνακα, λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα 
για την αναστολή της στοχευµένης 
αλιείας του σχετικού αποθέµατος: 

 Απόθεµα Ελάχιστο 
επίπεδο 

βιοµάζας (σε 
τόνους) 

 Γάδος της ∆υτικής 
Βαλτικής 

26 000 

 Γάδος της 
Ανατολικής 
Βαλτικής 

63 000 

 Ρέγγα της Κεντρικής 
Βαλτικής 

430 000 

 Ρέγγα του Κόλπου 
της Ρίγας 

∆εν έχει 
προσδιοριστεί 

 Ρέγγα της Βοθνιακής 
Θάλασσας 

∆εν έχει 
προσδιοριστεί 

 Ρέγγα του Βοθνιακού 
Κόλπου 

∆εν έχει 
προσδιοριστεί 

 Ρέγγα της ∆υτικής 90 000 
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Βαλτικής 

 Παπαλίνα Βαλτικής 410 000 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα αριθµητικά στοιχεία του πίνακα αντιστοιχούν στις τιµές του ∆ΣΕΘ για το B-lim, το σηµείο 

πέραν του οποίου απειλείται η αναπαραγωγική ικανότητα του αποθέµατος, µε αποτέλεσµα η 

αποκατάσταση των αποθεµάτων να είναι µειωµένη. Για να εξασφαλιστεί η πλήρης 

αποκατάσταση, η στοχευµένη αλιεία θα πρέπει να ανασταλεί έως την ανάκαµψη των 

αποθεµάτων.  
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22.4.2015 A8-0128/60 

Τροπολογία  60 

Linnéa Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

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 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις 

αναφέρουν ότι απειλείται η διατήρηση 

οποιουδήποτε εκ των αποθεµάτων 

ευρωπαϊκής χωµατίδας, καλκανιού 

(Platichtys flesus), καλκανιού (Psetta 

maxima) ή πησσιού της Βαλτικής, 

ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύµφωνα µε το άρθρο 15 σχετικά µε ειδικά 

µέτρα διατήρησης που αφορούν το 
απειλούµενο απόθεµα και σχετικά µε 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέµατα: 

1. Όταν επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις 

αναφέρουν ότι απειλείται η διατήρηση 

οποιουδήποτε εκ των αποθεµάτων 

ευρωπαϊκής χωµατίδας, καλκανιού 

(Platichtys flesus), καλκανιού (Psetta 

maxima) ή πησσιού της Βαλτικής, 

ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύµφωνα µε το άρθρο 15 σχετικά µε ειδικά 

µέτρα διατήρησης παρεµπιπτόντων 
αποθεµάτων ευρωπαϊκής χωµατίδας, 
καλκανιού (Platichtys flesus), καλκανιού 
(Psetta maxima) ή πησσιού και να 
ελαχιστοποιεί την παρεµπίπτουσα αλιεία 
θαλασσοπουλιών και θαλάσσιων 
θηλαστικών και σχετικά µε οποιοδήποτε 
από τα ακόλουθα τεχνικά µέτρα: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/61 

Τροπολογία  61 

Linnéa Engström 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Anja Hazekamp, Marisa Matias 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

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 14 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή διασφαλίζει την αξιολόγηση 

του αντικτύπου του παρόντος σχεδίου στα 

αποθέµατα που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισµό και στις αλιευτικές 

δραστηριότητες εκµετάλλευσης των εν 

λόγω αποθεµάτων, ιδίως προκειµένου να 

ληφθούν υπόψη µεταβολές στις 

επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις, έξι έτη µετά 

την έναρξη ισχύος του σχεδίου και, 

ακολούθως, ανά εξαετία. Η Επιτροπή 

υποβάλλει τα αποτελέσµατα των εν λόγω 

αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

Η Επιτροπή διασφαλίζει την αξιολόγηση 

του αντικτύπου του παρόντος σχεδίου στα 

αποθέµατα που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισµό και στις αλιευτικές 

δραστηριότητες εκµετάλλευσης των εν 

λόγω αποθεµάτων, καθώς στα 
θαλασσοπούλια και στα θαλάσσια 
θηλαστικά, ιδίως προκειµένου να ληφθούν 
υπόψη µεταβολές στις επιστηµονικές 

γνωµοδοτήσεις, έξι έτη µετά την έναρξη 

ισχύος του σχεδίου και, ακολούθως, ανά 

εξαετία. Η Επιτροπή υποβάλλει τα 

αποτελέσµατα των εν λόγω αξιολογήσεων 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/62 

Τροπολογία  62 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

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 6 – τίτλος 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μέτρα σε περίπτωση απειλής για την 
ευρωπαϊκή χωµατίδα, το καλκάνι 

(Platichtys flesus), το καλκάνι (Psetta 

maxima) και το πησσί 

Τεχνικά µέτρα διατήρησης για την 
ευρωπαϊκή χωµατίδα, το καλκάνι 

(Platichtys flesus), το καλκάνι (Psetta 

maxima) και το πησσί και τα 
παρεµπίπτοντα αλιεύµατα 

Or. en 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Σκοπός του σχεδίου είναι να συµβάλει 
στην επίτευξη των στόχων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι 

απαριθµούνται στο άρθρο 2 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και 

ειδικότερα: 

1. Το σχέδιο διασφαλίζει την επίτευξη των 
στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι 

οποίοι απαριθµούνται στο άρθρο 2 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και της 
οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική αριθ. 2008/56/ΕΚ, και 
ειδικότερα: 

Or. en 
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Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα µέτρα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 αποσκοπούν στην επίτευξη 

των σκοπών που περιγράφονται στο άρθρο 

3 και ειδικότερα στην προστασία ιχθυδίων 
ή γεννητόρων. 

2. Τα µέτρα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 αποσκοπούν στην επίτευξη 

των σκοπών που περιγράφονται στο άρθρο 

3, ειδικότερα στην προστασία ιχθυδίων και 
γεννητόρων, καθώς και στην επίτευξη της 
συνοχής µε τη περιβαλλοντική νοµοθεσία 
της Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 3α, 
και στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο 
οικοσύστηµα, όπως η παρεµπίπτουσα 
αλιεία θαλασσοπουλιών και θαλάσσιων 
θηλαστικών. 

Or. en 

 

 


