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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0381/293 

Τροπολογία  293 

Marco Affronte 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Τα τεχνικά μέτρα πρέπει να 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

της ΚΑλΠ για την αλίευση στα επίπεδα 

μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, τη μείωση 

των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και την 

εξάλειψη των απορρίψεων και να 

συνεισφέρουν στην επίτευξη καλής 

περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως 

ορίζεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου18 . 

(7) Τα τεχνικά μέτρα πρέπει να 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

της ΚΑλΠ με στόχο την αποκατάσταση 

των αλιευόμενων ειδών σε επίπεδα 

υψηλότερα από αυτά που μπορούν να 

παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, 

τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων 

και την εξάλειψη των απορρίψεων και να 

συνεισφέρουν στην επίτευξη καλής 

περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως 

ορίζεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου18 . 

_________________ _________________ 

18 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 

κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής 

για το θαλάσσιο περιβάλλον (ΕΕ L 164 της 

25.6.2008 σ. 19). 

18 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 

κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής 

για το θαλάσσιο περιβάλλον (ΕΕ L 164 της 

25.6.2008 σ. 19). 

Or. en 



 

AM\1143176EL.docx  PE614.331v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0381/294 

Τροπολογία  294 

Marco Affronte 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στους 

περιγραφικούς δείκτες 1, 3, 4 και 6 της 

απόφασης 2010/477/ΕΕ της Επιτροπής. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0381/295 

Τροπολογία  295 

Marco Affronte 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να διασφαλίζεται ότι αλιεύματα 

θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο 

από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς 

διατήρησης δεν υπερβαίνουν ποσοστό 5 % 

κατ’ όγκο σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφος 2 και το άρθρο 15 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. 

α) ο βαθμός στον οποίο αλιεύματα 

θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο 

από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς 

διατήρησης μειώνονται σταδιακά σε 

επίπεδα 50% κάτω από τα σημερινά 

επίπεδα σε βασικούς τομείς αλιείας, όπως 

προβλέπεται από τη διαδικασία που 

ορίζεται στην παράγραφο 1α, εντός πέντε 

ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης 

του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 
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Marco Affronte 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του 

άρθρου 2, το παρόν άρθρο ισχύει σε 

διεθνή ύδατα και σε ύδατα τρίτων 

χωρών. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/297 

Τροπολογία  297 

Marco Affronte 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στην περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 

υποβάλλουν κοινές συστάσεις, η 

Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις για την 

τροποποίηση ή τη θέσπιση ελάχιστων 

μεγεθών αναφοράς διατήρησης που 

απαριθμούνται στο μέρος Α των 

παραρτημάτων V έως Χ, όταν χρειάζεται, 

για την προστασία των νεαρών 

θαλάσσιων ειδών. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/298 

Τροπολογία  298 

Marco Affronte 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στην περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 

υποβάλλουν κοινές συστάσεις, η 

Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις για να 

επιτρέπεται η χρήση των μέτρων 

διατήρησης της φύσης που 

απαριθμούνται ανωτέρω για την 

προστασία ευαίσθητων ειδών και 

ενδιαιτημάτων. 

Or. en 

 


