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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

10.1.2018 A8-0381/307 

Τροπολογία  307 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Ορισμένα καταστροφικά αλιευτικά 

εργαλεία ή καταστροφικές αλιευτικές 

μέθοδοι στο πλαίσιο των οποίων 

χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες, 

δηλητηριώδεις ή ναρκωτικές ουσίες, 

ηλεκτρικό ρεύμα, αεροσφύρες ή άλλα 

κρουστικά εργαλεία· συρόμενα 

προσαρτήματα και αρπάγες για τη συλλογή 

ερυθρών κοραλλιών ή άλλων τύπων 

κοραλλιών ή κοραλλιοειδών οργανισμών 

και ορισμένα ψαροντούφεκα θα πρέπει να 

απαγορευθούν, με εξαίρεση συγκεκριμένες 

περιπτώσεις στις οποίες δύναται να 

χρησιμοποιείται τράτα με ρεύμα υπό 

συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις. 

(11) Ορισμένα καταστροφικά αλιευτικά 

εργαλεία ή καταστροφικές αλιευτικές 

μέθοδοι στο πλαίσιο των οποίων 

χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες, 

δηλητηριώδεις ή ναρκωτικές ουσίες, 

ηλεκτρικό ρεύμα, αεροσφύρες ή άλλα 

κρουστικά εργαλεία· συρόμενα 

προσαρτήματα και αρπάγες για τη συλλογή 

ερυθρών κοραλλιών ή άλλων τύπων 

κοραλλιών ή κοραλλιοειδών οργανισμών 

και ορισμένα ψαροντούφεκα θα πρέπει να 

απαγορευθούν. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις δεν είναι επιλεκτικές και αναισθητοποιούν αδιακρίτως όλα τα είδη 

στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυδίων. Οι αλιείς της Βόρειας Γαλλίας 

διαπιστώνουν ότι τα σκάφη που είναι εξοπλισμένα με δίχτυα τράτας με ρεύμα μειώνουν σε 

επικίνδυνο βαθμό τα αποθέματα γλώσσας στις περιοχές όπου πραγματοποιείται αλιεία αυτού 

του είδους. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0381/308 

Τροπολογία  308 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Βάσει επιστημονικής εκτίμησης 

των επιπτώσεων καινοτόμων εργαλείων, 

δεόντως αξιολογημένης από την ΕΤΟΕΑ, 

η χρήση ή η επέκταση της χρήσης 

καινοτόμων εργαλείων, όπως η τράτα με 

ρεύμα, θα μπορούσε να περιλαμβάνεται σε 

κοινές συστάσεις υποβαλλόμενες από 

περιφερειακές ομάδες κρατών μελών. Δεν 

πρέπει να επιτρέπεται η χρήση καινοτόμων 

αλιευτικών εργαλείων στην περίπτωση 

που, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης, 

θεωρείται ότι η χρήση τους θα προκαλέσει 

αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα 

ενδιαιτήματα και σε μη στοχευόμενα είδη. 

(32) Βάσει επιστημονικής εκτίμησης 

των επιπτώσεων καινοτόμων εργαλείων, 

δεόντως αξιολογημένης από την ΕΤΟΕΑ, 

η χρήση ή η επέκταση της χρήσης 

καινοτόμων εργαλείων, με εξαίρεση την 

τράτα με ρεύμα η οποία πρέπει να 

απαγορευθεί, θα μπορούσε να 

περιλαμβάνεται σε κοινές συστάσεις 

υποβαλλόμενες από περιφερειακές ομάδες 

κρατών μελών. Δεν πρέπει να επιτρέπεται 

η χρήση καινοτόμων αλιευτικών 

εργαλείων στην περίπτωση που, βάσει 

επιστημονικής αξιολόγησης, θεωρείται ότι 

η χρήση τους θα προκαλέσει αρνητικές 

επιπτώσεις σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα και 

σε μη στοχευόμενα είδη. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις δεν είναι επιλεκτικές και αναισθητοποιούν αδιακρίτως όλα τα είδη 

στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυδίων. Οι αλιείς της Βόρειας Γαλλίας 

διαπιστώνουν ότι τα σκάφη που είναι εξοπλισμένα με δίχτυα τράτας με ρεύμα μειώνουν σε 

επικίνδυνο βαθμό τα αποθέματα γλώσσας στις περιοχές όπου πραγματοποιείται αλιεία αυτού 

του είδους. 
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10.1.2018 A8-0381/309 

Τροπολογία  309 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 39 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(39) Για να διασφαλίζονται 

ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των 

διατάξεων του παρόντος κανονισμού όσον 

αφορά τον καθορισμό των προδιαγραφών 

των προσαρτημάτων για τη μείωση της 

φθοράς, για την ενίσχυσή των διχτυών ή 

για τον περιορισμό της διαφυγής 

αλιευμάτων στο εμπρόσθιο τμήμα 

συρόμενων εργαλείων· για να καθοριστούν 

οι προδιαγραφές των διατάξεων επιλογής 

που προσαρτώνται σε καθορισμένα βασικά 

αλιευτικά εργαλεία· για να καθοριστούν οι 

προδιαγραφές της τράτας με ρεύμα· οι 

περιορισμοί στην κατασκευή και τα μέτρα 

ελέγχου και παρακολούθησης που θα 

εγκριθούν από το κράτος μέλος σημαίας· 

για να καθοριστούν κανόνες σχετικά με: τα 

μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης που 

θα εγκριθούν από το κράτος μέλος σημαίας 

κατά τη χρήση στατικών αλιευτικών 

εργαλείων σε βάθη μεταξύ 200 και 600 

μέτρων, για να καθοριστούν λεπτομερείς 

κανόνες για τα μέτρα ελέγχου και 

παρακολούθησης που θα εγκριθούν για 

ορισμένες περιοχές απαγόρευσης ή 

περιορισμού αλιείας· και για τον 

καθορισμό λεπτομερών κανόνων για το 

σήμα και τα χαρακτηριστικά εφαρμογής 

ηχητικών αποτρεπτικών συσκευών που 

χρησιμοποιούνται για την αποτροπή των 

(39) Για να διασφαλίζονται 

ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των 

διατάξεων του παρόντος κανονισμού όσον 

αφορά τον καθορισμό των προδιαγραφών 

των προσαρτημάτων για τη μείωση της 

φθοράς, για την ενίσχυσή των διχτυών ή 

για τον περιορισμό της διαφυγής 

αλιευμάτων στο εμπρόσθιο τμήμα 

συρόμενων εργαλείων· για να καθοριστούν 

οι προδιαγραφές των διατάξεων επιλογής 

που προσαρτώνται σε καθορισμένα βασικά 

αλιευτικά εργαλεία· για να απαγορευθεί η 

χρήση της τράτας με ρεύμα· οι περιορισμοί 

στην κατασκευή και τα μέτρα ελέγχου και 

παρακολούθησης που θα εγκριθούν από το 

κράτος μέλος σημαίας· για να καθοριστούν 

κανόνες σχετικά με: τα μέτρα ελέγχου και 

παρακολούθησης που θα εγκριθούν από το 

κράτος μέλος σημαίας κατά τη χρήση 

στατικών αλιευτικών εργαλείων σε βάθη 

μεταξύ 200 και 600 μέτρων, για να 

καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες για τα 

μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης που 

θα εγκριθούν για ορισμένες περιοχές 

απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας· και 

για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων 

για το σήμα και τα χαρακτηριστικά 

εφαρμογής ηχητικών αποτρεπτικών 

συσκευών που χρησιμοποιούνται για την 

αποτροπή των κητοειδών από στατικά 
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κητοειδών από στατικά δίχτυα και των 

μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται 

για την ελαχιστοποίηση των 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων 

πτηνών και θαλάσσιων ερπετών, θα πρέπει 

να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 

στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα 

πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου22.  

δίχτυα και των μεθόδους που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση 

των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων 

θαλάσσιων πτηνών και θαλάσσιων 

ερπετών, θα πρέπει να ανατεθούν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. 

Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 

ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22. 

__________________ __________________ 

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις δεν είναι επιλεκτικές και αναισθητοποιούν αδιακρίτως όλα τα είδη 

στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυδίων. Οι αλιείς της Βόρειας Γαλλίας 

διαπιστώνουν ότι τα σκάφη που είναι εξοπλισμένα με δίχτυα τράτας με ρεύμα μειώνουν σε 

επικίνδυνο βαθμό τα αποθέματα γλώσσας στις περιοχές όπου πραγματοποιείται αλιεία αυτού 

του είδους. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0381/310 

Τροπολογία  310 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 6 – παράγραφος 1 – σημείο 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) «τράτα με ρεύμα»: αλιευτική 

τεχνική η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρικό 

πεδίο για την αλίευση ιχθύων. Το 

αλιευτικό εργαλείο της τράτας με ρεύμα 

αποτελείται από έναν αριθμό ηλεκτροδίων 

τα οποία είναι προσαρτημένα σε αυτό προς 

την κατεύθυνση της ρυμούλκησης και τα 

οποία εκπέμπουν ηλεκτρικούς παλμούς· 

(16) «τράτα με ρεύμα»: απαγορευμένη 

αλιευτική τεχνική η οποία χρησιμοποιεί 

ηλεκτρικό πεδίο για την αλίευση ιχθύων. 

Το αλιευτικό εργαλείο της τράτας με 

ρεύμα αποτελείται από έναν αριθμό 

ηλεκτροδίων τα οποία είναι προσαρτημένα 

σε αυτό προς την κατεύθυνση της 

ρυμούλκησης και τα οποία εκπέμπουν 

ηλεκτρικούς παλμούς· 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις δεν είναι επιλεκτικές και αναισθητοποιούν αδιακρίτως όλα τα είδη 

στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυδίων. Οι αλιείς της Βόρειας Γαλλίας 

διαπιστώνουν ότι τα σκάφη που είναι εξοπλισμένα με δίχτυα τράτας με ρεύμα μειώνουν σε 

επικίνδυνο βαθμό τα αποθέματα γλώσσας στις περιοχές όπου πραγματοποιείται αλιεία αυτού 

του είδους.
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10.1.2018 A8-0381/311 

Τροπολογία  311 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ηλεκτρικού ρεύματος, με εξαίρεση 

τη χρήση τράτας με ρεύμα, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 24 και στο μέρος Ε του 

παραρτήματος V· 

β) ηλεκτρικού ρεύματος, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τράτας 

με ρεύμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 και 

στο μέρος Ε του παραρτήματος V· 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις δεν είναι επιλεκτικές και αναισθητοποιούν αδιακρίτως όλα τα είδη 

στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυδίων. Οι αλιείς της Βόρειας Γαλλίας 

διαπιστώνουν ότι τα σκάφη που είναι εξοπλισμένα με δίχτυα τράτας με ρεύμα μειώνουν σε 

επικίνδυνο βαθμό τα αποθέματα γλώσσας στις περιοχές όπου πραγματοποιείται αλιεία αυτού 

του είδους. 
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10.1.2018 A8-0381/312 

Τροπολογία  312 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στην περίπτωση που κράτη μέλη 

υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με 

το άρθρο 19 ώστε να επιτρέπεται η χρήση 

ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων 

αλιευτικών εργαλείων, 

συμπεριλαμβανομένης της τράτας με 

ρεύμα, όπως περιγράφεται στο μέρος Ε του 

παραρτήματος V, εντός μιας 

συγκεκριμένης θαλάσσιας λεκάνης, πρέπει 

να υποβάλλουν εκτίμηση των πιθανών 

επιπτώσεων της χρήσης των εν λόγω 

αλιευτικών εργαλείων στα είδη στόχο και 

σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα. 

1. Στην περίπτωση που κράτη μέλη 

υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με 

το άρθρο 19 ώστε να επιτρέπεται η χρήση 

ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων 

αλιευτικών εργαλείων, με εξαίρεση την 

τράτα με ρεύμα, όπως περιγράφεται στο 

μέρος Ε του παραρτήματος V, η 

απαγόρευση της οποίας διατηρείται, 

εντός μιας συγκεκριμένης θαλάσσιας 

λεκάνης, πρέπει να υποβάλλουν εκτίμηση 

των πιθανών επιπτώσεων της χρήσης των 

εν λόγω αλιευτικών εργαλείων στα είδη 

στόχο και σε ευαίσθητα είδη και 

ενδιαιτήματα. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις δεν είναι επιλεκτικές και αναισθητοποιούν αδιακρίτως όλα τα είδη 

στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυδίων. Οι αλιείς της Βόρειας Γαλλίας 

διαπιστώνουν ότι τα σκάφη που είναι εξοπλισμένα με δίχτυα τράτας με ρεύμα μειώνουν σε 

επικίνδυνο βαθμό τα αποθέματα γλώσσας στις περιοχές όπου πραγματοποιείται αλιεία αυτού 

του είδους. 
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10.1.2018 A8-0381/313 

Τροπολογία  313 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 V – Μέρος Β – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κατωτέρω μεγέθη ματιών σάκου τράτας 

εφαρμόζονται στη Βόρεια Θάλασσα και 

στο Skagerrak/Kattegat. 

Τα κατωτέρω μεγέθη ματιών σάκου τράτας 

εφαρμόζονται στη Βόρεια Θάλασσα και 

στο Skagerrak/Kattegat, με εξαίρεση την 

αλιεία με τράτα με ρεύμα η απαγόρευση 

της οποίας διατηρείται. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις δεν είναι επιλεκτικές και αναισθητοποιούν αδιακρίτως όλα τα είδη 

στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυδίων. Οι αλιείς της Βόρειας Γαλλίας 

διαπιστώνουν ότι τα σκάφη που είναι εξοπλισμένα με δίχτυα τράτας με ρεύμα μειώνουν σε 

επικίνδυνο βαθμό τα αποθέματα γλώσσας στις περιοχές όπου πραγματοποιείται αλιεία αυτού 

του είδους. 
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10.1.2018 A8-0381/314 

Τροπολογία  314 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 V – Μέρος Ε – επιμέρους τίτλος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η χρήση τράτας με ρεύμα στις διαιρέσεις 

ICES IVb και IVc 

διαγράφεται 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις δεν είναι επιλεκτικές και αναισθητοποιούν αδιακρίτως όλα τα είδη 

στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυδίων. Οι αλιείς της Βόρειας Γαλλίας 

διαπιστώνουν ότι τα σκάφη που είναι εξοπλισμένα με δίχτυα τράτας με ρεύμα μειώνουν σε 

επικίνδυνο βαθμό τα αποθέματα γλώσσας στις περιοχές όπου πραγματοποιείται αλιεία αυτού 

του είδους. 

 



 

AM\1143181EL.docx  PE614.331v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0381/315 

Τροπολογία  315 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 V – Μέρος Ε – επιμέρους τίτλος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, 

επιτρέπεται η αλιεία με τράτα με ρεύμα 

στις διαιρέσεις ICES IVb και IVc υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται σύμφωνα με 

τη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 

του άρθρου 27 του παρόντος κανονισμού 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 

χρησιμοποιούμενων παλμών και τα μέτρα 

παρακολούθησης και ελέγχου που 

εφαρμόζονται νοτίως της λοξοδρομικής 

γραμμής που σχηματίζουν τα κατωτέρω 

σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με 

το σύστημα συντεταγμένων WGS84: 

διαγράφεται 

- σημείο της ανατολικής ακτής του 

Ηνωμένου Βασιλείου σε γεωγραφικό 

πλάτος 55°Β 

 

- ανατολικά έως το γεωγραφικό 

πλάτος 55°Β, γεωγραφικό μήκος 5°Α 

 

- βόρεια έως το γεωγραφικό πλάτος 

56°Β, 

 

- ανατολικά έως σημείο της δυτικής 

ακτής της Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 

56°Β. 

 

Or. fr 
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Αιτιολόγηση 

Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις δεν είναι επιλεκτικές και αναισθητοποιούν αδιακρίτως όλα τα είδη 

στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυδίων. Οι αλιείς της Βόρειας Γαλλίας 

διαπιστώνουν ότι τα σκάφη που είναι εξοπλισμένα με δίχτυα τράτας με ρεύμα μειώνουν σε 

επικίνδυνο βαθμό τα αποθέματα γλώσσας στις περιοχές όπου πραγματοποιείται αλιεία αυτού 

του είδους. 

 

 

 


