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10.1.2018 A8-0381/282 

Τροπολογία  282 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VII – Μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.2 (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.2. Στα Νοτιοδυτικά ύδατα, όπου η 

επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς 

στους οποίους είναι γνωστό ότι 

αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα 

θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά 

μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα 

αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα 

τεχνικού χαρακτήρα. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0381/283 

Τροπολογία  283 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VII – Μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.3 (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.3. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν 

και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα 

των μέτρων μετριασμού που έχουν 

καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με το 

αλίευμα και την αλιευτική προσπάθεια. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0381/284 

Τροπολογία  284 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VIII – Μέρος Δ – παράγραφος 1 – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Μέτρα για τη μείωση των 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητωδών 

1. Μέτρα για τη μείωση των 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων 

θηλαστικών 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ανάγκη διεύρυνσης με τη χρήση του όρου «θαλάσσια θηλαστικά», ο οποίος περιλαμβάνει τις 

φώκιες, καθώς και τα δελφίνια, τις φώκαινες και τις φάλαινες. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα 

είναι ένα σημαντικό θέμα για τις φώκιες, οι οποίες προστατεύονται βάσει της οδηγίας για τους 

οικοτόπους και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα μέτρα. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0381/285 

Τροπολογία  285 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VIII – Μέρος Δ – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Μέτρα για την ελαχιστοποίηση 

των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων 

θαλάσσιων πτηνών 

 1.1. Καταρτίζονται προγράμματα 

επιστημονικής έρευνας στη Βαλτική 

Θάλασσα για τον εντοπισμό 

αλληλεπικάλυψης ευαίσθητων ειδών με 

αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικές 

προσπάθειες, με στόχο τον προσδιορισμό 

τεχνικών λύσεων όσον αφορά τα 

αλιευτικά εργαλεία. 

 1.2. Στη Βαλτική Θάλασσα, όπου η 

επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς 

στους οποίους είναι γνωστό ότι 

αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα 

θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά 

μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα 

αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα 

τεχνικού χαρακτήρα. 

 1.3 Τα κράτη μέλη παρακολουθούν 

και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα 

των μέτρων μετριασμού που έχουν 

καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με το 

αλίευμα και την αλιευτική προσπάθεια. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Mitigation measures for seabirds were missing. Incidental catches of seabirds also occurs in 

the Baltic Sea where gillnets are the main cause of bycatch for seabirds in this region. An 

estimated 76,000 birds per year are killed in gillnets in the Baltic Sea. Birds that are 

particularly susceptible to this gear in this region include the Steller’s and Common Eider, 

Long-tailed Duck, and Velvet Scoter, all of which have vulnerable and declining populations. 

Baseline measures need to be established to tackle seabird bycatch. Without baseline 

measures, regionalization process that is proposed within this regulation cannot take place. 

Baseline measures need to include scientific research as a means of identifying vulnerable 

areas of seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial measures are needed 

to be established until other technical measures can be rolled out. All mitigation measures 

that are applied need to be monitored. Several mitigation measures for longlines have been 

scientifically tested (peer review studies) and have been known to be effective in tackling 

seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers (also known as tori 

line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of use of these 

measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0381/286 

Τροπολογία  286 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IX – Μέρος Δ – παράγραφος 1 – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Μέτρα για τη μείωση των 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητωδών 

1. Μέτρα για τη μείωση των 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων 

θηλαστικών 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ανάγκη διεύρυνσης με τη χρήση του όρου «θαλάσσια θηλαστικά», ο οποίος περιλαμβάνει τις 

φώκιες, καθώς και τα δελφίνια, τις φώκαινες και τις φάλαινες. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα 

είναι ένα σημαντικό θέμα για τις φώκιες, οι οποίες προστατεύονται βάσει της οδηγίας για τους 

οικοτόπους και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα μέτρα. 
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10.1.2018 A8-0381/287 

Τροπολογία  287 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IX – Μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.1 (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.1. Καταρτίζονται προγράμματα 

επιστημονικής έρευνας στη Μεσόγειο 

Θάλασσα για τον εντοπισμό 

αλληλεπικάλυψης ευαίσθητων ειδών με 

αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικές 

προσπάθειες, με στόχο τον προσδιορισμό 

τεχνικών λύσεων όσον αφορά τα 

αλιευτικά εργαλεία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The critically endangered Balearic shearwater and the vulnerable Yelkouan Shearwater and 

the Scopoli’s shearwater, all of them endemic breeders in the Mediterranean, are species 

known to be regularly caught in the pelagic and demersal longline fishery in the Western 

Mediterranean, with thousands of them likely dying every year from being bycaught. Baseline 

measures need to be established to tackle seabird bycatch. Without baseline measures, 

regionalization process that is proposed within this regulation cannot take place. Baseline 

measures need to include scientific research as a means of identifying vulnerable areas of 

seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial measures are needed to be 

established until other technical measures can be rolled out. All mitigation measures that are 

applied need to be monitored. Several mitigation measures for longlines have been 

scientifically tested (peer review studies) and have been known to be effective in tackling 

seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers (also known as tori 

line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of use of these 

measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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10.1.2018 A8-0381/288 

Τροπολογία  288 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IX – Μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.2 (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.2. Στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπου η 

επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς 

στους οποίους είναι γνωστό ότι 

αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα 

θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά 

μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα 

αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα 

τεχνικού χαρακτήρα. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/289 

Τροπολογία  289 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IX – Μέρος Δ – παράγραφος 2 – σημείο 2.3 (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.3. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν 

και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα 

των μέτρων μετριασμού που έχουν 

καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με το 

αλίευμα και την αλιευτική προσπάθεια. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/290 

Τροπολογία  290 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα X – Μέρος Δ – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Μέτρα για την ελαχιστοποίηση 

των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων 

θαλάσσιων πτηνών 

 1α.1. Καταρτίζονται προγράμματα 

επιστημονικής έρευνας στη Μαύρη 

Θάλασσα για τον εντοπισμό 

αλληλεπικάλυψης ευαίσθητων ειδών με 

αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικές 

προσπάθειες, με στόχο τον προσδιορισμό 

τεχνικών λύσεων όσον αφορά τα 

αλιευτικά εργαλεία. 

 1α.2. Στη Μαύρη Θάλασσα, όπου η 

επιστημονική έρευνα εντοπίζει τομείς 

στους οποίους είναι γνωστό ότι 

αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα 

θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά 

μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα 

αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα 

τεχνικού χαρακτήρα. 

 1α.3. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και 

αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των 

μέτρων μετριασμού που έχουν 

καθοριστεί, μεταξύ άλλων σε σχέση με το 

αλίευμα και την αλιευτική προσπάθεια. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Δεν προβλέπονται μέτρα μετριασμού για τα θαλάσσια πτηνά. Θα πρέπει να εφαρμοστεί 

προληπτική προσέγγιση στη Μαύρη Θάλασσα. Γνωρίζουμε ελάχιστα για τα παρεμπίπτοντα 

αλιεύματα θαλάσσιων πτηνών και τον αντίκτυπο της αλιείας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

θεσπίσουν προγράμματα έρευνας ούτως ώστε να προσδιοριστεί το εύρος του αντίκτυπου και τα 

απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν. 
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10.1.2018 A8-0381/291 

Τροπολογία  291 

Ricardo Serrão Santos 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 

μέτρων 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα XI – Μέρος Β α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Μέρος B α 

 Μέτρα μείωσης των επιπτώσεων για 

ευαίσθητα είδη 

 1. Μέτρα για τη μείωση των 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων 

θηλαστικών 

 1.1. Τα σκάφη απαγορεύεται να 

χρησιμοποιούν στατικά δίχτυα, 

παρασυρόμενα δίχτυα, πελαγικές τράτες 

ή τράτες υψηλού κάθετου ανοίγματος ή 

άλλα είδη αλιείας όπου στοιχεία 

υποδεικνύουν παρεμπίπτοντα αλιεύματα 

στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, χωρίς 

να χρησιμοποιούνται παράλληλα 

δοκιμασμένες τεχνολογίες μετριασμού. 

Εξαιρέσεις θα πρέπει να γίνονται μόνο για 

τα εκείνους τους τομείς αλιείας με 

αποδεδειγμένα αμελητέα σωρευτικά 

παρεμπίπτοντα αλιεύματα. 

 1.2. Το σημείο 1 δεν εφαρμόζεται σε 

αλιευτικές δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον 

σκοπό επιστημονικής έρευνας, οι οποίες 

διεξάγονται με εξουσιοδότηση και υπό 

την αιγίδα των κρατών μελών ή των 

ενδιαφερομένων κρατών μελών και οι 

οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων 
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τεχνικών μέτρων για τη μείωση της 

παρεμπίπτουσας αλίευσης ή θανάτωσης 

κητοειδών. 

 1.3. Τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν 

ειδικά ετήσια προγράμματα 

παρακολούθησης για να παρακολουθούν 

και να αξιολογούν, μέσω επιστημονικών 

μελετών ή πιλοτικών προγραμμάτων, την 

αποτελεσματικότητα των μέσων 

μετριασμού που περιγράφονται στο 

σημείο 1.1 στους συναφείς τομείς αλιείας 

και στις συναφείς περιοχές. 

 2. Μέτρα για την ελαχιστοποίηση 

των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων 

θαλάσσιων πτηνών 

 2.1. Καταρτίζονται προγράμματα 

επιστημονικής έρευνας στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές για τον εντοπισμό 

αλληλεπικάλυψης ευαίσθητων ειδών με 

αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικές 

προσπάθειες, με στόχο τον προσδιορισμό 

τεχνικών λύσεων όσον αφορά τα 

αλιευτικά εργαλεία. 

 2.2. Στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 

όπου η επιστημονική έρευνα εντοπίζει 

τομείς στους οποίους είναι γνωστό ότι 

αλιεύονται παρεμπιπτόντως ευαίσθητα 

θαλάσσια πτηνά, εφαρμόζονται χωρικά 

μέτρα μέχρις ότου υπάρξει η δυνατότητα 

αντικατάστασής τους με άλλα μέτρα 

τεχνικού χαρακτήρα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Mitigation measures for sensitive species were missing. Baseline measures for incidental 

catches of marine mammals are also needed in the Outermost Regions, especially to ensure 

regionalisation process within this proposal can be applied. Measures applied need to be 

monitored and amended according to their efficacy in reducing bycatch. Furthermore, annual 

reporting to the Commission allows the data from all Member States to be reviewed annually 

to identify levels of monitoring and bycatch across areas of sea, rather than by individual 

Member States. Precautionary approach should be applied in the (French) Outermost 

Regions. Very little is known about the bycatch of seabirds and the impact of the fisheries in 

these regions. However, several studies have been carried out in adjacent waters, in 
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particular in Southern Africa and in South America. Member States should establish research 

programmes to determine the extent of the impact and the needed technical measures that can 

be applied. Furthermore, several longline vessels in southern waters have been able to apply 

mitigation measures to their fleets, in particular for fleets in countries such as South Africa, 

where vulnerable and declining populations of Albatrosses are known to occur. 

 

 


