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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0381/299 

Τροπολογία  299 

Nils Torvalds 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

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 8 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8a) Απαιτούνται μετρήσιμοι στόχοι 

προκειμένου να είναι αποδοτική η 

διαδικασία περιφερειοποίησης και 

παράλληλα να διασφαλίζονται ίσοι όροι 

ανταγωνισμού μεταξύ όλων των 

ενωσιακών θαλάσσιων περιοχών. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0381/300 

Τροπολογία  300 

Nils Torvalds 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

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) στηρίζουν την επίτευξη των 

περιγραφικών δεικτών 1, 3, 4 και 6, όπως 

παρατίθενται στο παράρτημα 1 της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0381/301 

Τροπολογία  301 

Nils Torvalds 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

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) να διασφαλίζεται ότι αλιεύματα 

θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο 

από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς 

διατήρησης μειώνονται σταδιακά σε 

επίπεδα 25 % κάτω από συγκεκριμένα 

επίπεδα σε βασικούς τομείς αλιείας, οι 

οποίοι ορίζονται στην παράγραφο 1α 

(νέα), εντός έξι μηνών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος 

κανονισμού· 

σύμφωνα με τη διαδικασία που 

περιγράφεται στο άρθρο 18 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η 

Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 

προσαρμογή του ποσοστού μείωσης που 

αναγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο 

σύμφωνα με εγκριθείσες από την ΕΤΟΕΑ 

επιστημονικές έρευνες· 

εγκρίνεται αναθεωρημένο ποσοστό 

μείωσης με την ίδια διαδικασία κάθε έξι 

έτη· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0381/302 

Τροπολογία  302 

Nils Torvalds 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

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 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του 

παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για 

τη συμπλήρωση του παρόντος 

κανονισμού με τον καθορισμό, για τους 

σκοπούς του στοιχείου α) της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου: 

 α) των βασικών τομέων αλιείας που 

αναφέρονται στο εν λόγω στοιχείο· 

 β) των επιπέδων των τρεχόντων 

αλιευμάτων θαλάσσιων ειδών με μέγεθος 

μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη 

αναφοράς διατήρησης για κάθε έναν από 

τους εν λόγω βασικούς τομείς αλιείας, 

βάσει των δεδομένων που παρέχονται 

από τα κράτη μέλη για τα έτη αναφοράς 

2010-2015· 

 Για τον σκοπό της έκδοσης των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τα κράτη 

μέλη μπορούν να υποβάλουν κοινή 

σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013 έως 12 μήνες μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

 Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί 

κοινή σύσταση εντός της προθεσμίας των 
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12 μηνών που αναφέρει το παρόν άρθρο, 

η Επιτροπή εκδίδει τις εν λόγω 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις το αργότερο 

18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 


