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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0381/320 

Τροπολογία  320 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 10 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 1, αλιευτικά σκάφη 

απαγορεύεται να φέρουν ή να 

χρησιμοποιούν παρασυρόμενα δίχτυα στη 

Βαλτική Θάλασσα. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η απαγόρευση της χρήσης των παρασυρόμενων διχτυών στη Βαλτική Θάλασσα καθιερώθηκε με 

σκοπό να αποφεύγεται η τυχαία αλίευση δελφινιών. Σύμφωνα με επιστημονικές εκθέσεις που 

έχουν δημοσιευτεί στην Πολωνία, η χρήση παρασυρόμενων διχτυών δεν συνεπάγεται την τυχαία 

αλίευση δελφινιών. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.1.2018 A8-0381/321 

Τροπολογία  321 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 10 – παράγραφος 4 – περίπτωση 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- καρχαριών που ανήκουν στα 

κατωτέρω είδη ή στις κατωτέρω 

οικογένειες: Hexanchus griseus· 

Cetorhinus maximus· όλα τα είδη 

Alopiidae· Carcharhinidae· Sphymidae· 

Isuridae· Lamnidae. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη αυτή αφορά ειδικά τη Μεσόγειο Θάλασσα. Δεν θα πρέπει να γενικεύεται η 

εφαρμογή της σε άλλες θαλάσσιες λεκάνες. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.1.2018 A8-0381/322 

Τροπολογία  322 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 – Mέρος B – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  

Τουλάχιστον 80 mm Διαίρεση ICES IVb 

νοτίως του γεωγραφικού 

πλάτους 54° 30'Β και 

διαίρεση ICES IVc 

Κατευθυνόμενη αλιεία 

γλώσσας με δοκότρατα ή 

τράτα με ρεύμα. Φύλλο 

με ελάχιστο μέγεθος 

ματιών 180 mm 

στερεωμένο στο άνω μισό 

μέρος του εμπρόσθιου 

τμήματος του διχτυού. 

Τροπολογία  

Τουλάχιστον 80 mm1α Διαίρεση ICES IVb και 

IVc 

Κατευθυνόμενη αλιεία 

γλώσσας (15 % των 

αλιευμάτων) με 

δοκότρατα. Τοποθετείται 

φύλλο με ελάχιστο 

μέγεθος ματιών 180 mm 

στερεωμένο στο άνω μισό 

μέρος του εμπρόσθιου 

τμήματος του διχτυού. 

 

 

________  Κατευθυνόμενη αλιεία 

για νταούκι Ατλαντικού, 

σκουμπρί και είδη για τα 

οποία δεν ισχύουν όρια 

αλιευμάτων 

(συνδυαστικά 55% των 

αλιευμάτων). 



 

AM\1143256EL.docx  PE614.331v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Τοποθετείται φύλλο με 

τετράγωνα μάτια 

μεγέθους τουλάχιστον 

100 mm. 
1α Απαγορεύεται στα 

αλιευτικά σκάφη να 

χρησιμοποιούν 

οποιανδήποτε δοκότρατα 

με μέγεθος ματιών 

μεταξύ 32 και 99 mm 

βόρεια της γραμμής που 

συνδέει τα ακόλουθα 

σημεία με ένα σημείο 

στην ανατολική ακτή του 

Ηνωμένου Βασιλείου σε 

γεωγραφικό πλάτος 55oΒ, 

έπειτα ανατολικά σε 

γεωγραφικό πλάτος 55ο, 

γεωγραφικό μήκος 5oΑ, 

έπειτα βόρεια σε 

γεωγραφικό πλάτος 56oΒ 

και ανατολικά ως ένα 

σημείο στη δυτική ακτή 

της Δανίας σε 

γεωγραφικό πλάτος 56°Β. 

Απαγορεύεται να 

χρησιμοποιείται 

οποιαδήποτε δοκότρατα 

με μέγεθος ματιών 

μεταξύ 32 και 119mm 

εντός της διαίρεσης 

ICES IIa και του μέρους 

της υποπεριοχής ICES 

IV βόρεια του 56° 00′ Β. 

  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αναπαράγει την επί του παρόντος εφαρμοστέα νομοθεσία. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.1.2018 A8-0381/323 

Τροπολογία  323 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 2 – πίνακας – σειρά 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  

Τουλάχιστον 100 mm Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία γλώσσας ή 

ειδών για τα 

οποία δεν 

ισχύουν όρια 

αλιευμάτων 

Τροπολογία  

Τουλάχιστον 90 mm Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία 

πλατύψαρων 

(50 % των 

αλιευμάτων) ή 

ειδών για τα 

οποία δεν 

ισχύουν όρια 

αλιευμάτων 

(50 % των 

αλιευμάτων) 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το μέγεθος ματιών 90 mm προβλέπεται επί του παρόντος για τις ζώνες VIId, IIa και για τη 

Βόρεια Θάλασσα (παράρτημα VI του κανονισμού 850/98). Η χρήση ματιών αυτού του μεγέθους 

για τον συγκεκριμένο τύπο αλιείας θα πρέπει να εξαρτάται από ορισμένο ποσοστό αλιευμάτων. 

Το ποσοστό αυτό θα προσαρμόζεται στην πραγματικότητα του κάθε τύπου αλιείας. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Τροπολογία  324 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 VI – Μέρος Α – πίνακας – σειρά 14 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  

Σκουμπρί (Scomber spp.) 20 cm 

Τροπολογία  

Σκουμπρί (Scomber spp.) 20 cm1α 

 

 ___________ 

 1α Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς 

διατήρησης της σαρδέλας, του γαύρου, 

της ρέγγας, του σαφριδιού και του 

σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου 

του 10 % ζώντος βάρους των συνολικών 

αλιευμάτων που διατηρούνται επί του 

σκάφους για κάθε ένα από αυτά τα είδη. 
 Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, 

σαφριδιού ή σκουμπριού που δεν έχουν το 

κανονικό μέγεθος υπολογίζεται ως 

αναλογία του ζώντος βάρους όλων των 

θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται 

στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την 

εκφόρτωση. 
 Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει ενός 

ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών 

δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, 

εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, 

επίδειξη ή πώληση, δεν επιτρέπεται 

υπέρβαση του ορίου του 10 %. 

Or. en 



 

AM\1143256EL.docx  PE614.331v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία έχει ως στόχο να διατηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.1.2018 A8-0381/325 

Τροπολογία  325 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 VI – Μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η 

Επιτροπή 

 

Τουλάχιστον 100 mm Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη αλιεία 

μπακαλιάρου ή νταουκιού 

του Ατλαντικού. 

Τοποθετείται φύλλο με 

τετράγωνα μάτια 100 mm. 

Τροπολογία  

Τουλάχιστον 80 mm Διαίρεση ICES VII Κατευθυνόμενη αλιεία 

μπακαλιάρου, ζαγκέτας και 

πεσκαντρίτσας (συνολικά 

50 % των αλιευμάτων) ή 

νταουκιού του Ατλαντικού 

(50 % των αλιευμάτων). 

Τοποθετείται φύλλο με 

τετράγωνα μάτια 80 mm. 

  Κατευθυνόμενη αλιεία 

πλατύψαρων (30 % των 

αλιευμάτων) με τη χρήση 

τρατών με πόρτες1α ή ειδών 

για τα οποία δεν ισχύουν 

όρια αλιευμάτων (50 % των 

αλιευμάτων) Τοποθετείται 

φύλλο με τετράγωνα μάτια 

τουλάχιστον 80 mm. 

  __________________ 

  1α Έως και 10 % του 

συνόλου των αλιευμάτων 
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μπορεί να αποτελείται από 

γάδο και εγκλεφίνο. 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το συγκεκριμένο μέγεθος των ματιών διχτυών για αυτούς τους τύπους αλιείας θα πρέπει να 

ορίζεται βάσει της σύνθεσης των αλιευμάτων. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.1.2018 A8-0381/326 

Τροπολογία  326 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 VI – Μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η 

Επιτροπή 

 

Τουλάχιστον 80 mm Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη αλιεία Nephrops 

norvegicus ή ειδών για τα οποία 

δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων. 

Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα 

μάτια τουλάχιστον 120 mm ή 

σχάρα διαλογής με ανώτατο 

διάστημα μεταξύ των πλευρών των 

ματιών 35 mm ή προσάρτημα 

ισοδύναμης επιλεκτικότητας. 

Τροπολογία  

Τουλάχιστον 80 mm Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη αλιεία Nephrops 

norvegicus (30 % των 

αλιευμάτων). Τοποθετείται φύλλο 

με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 

120 mm ή σχάρα διαλογής με 

ανώτατο διάστημα μεταξύ των 

πλευρών των ματιών 35 mm ή 

προσάρτημα ισοδύναμης 

επιλεκτικότητας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το συγκεκριμένο μέγεθος των ματιών διχτυών για αυτούς τους τύπους αλιείας θα πρέπει να 

ορίζεται βάσει της σύνθεσης των αλιευμάτων. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Τροπολογία  327 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 VI – Μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η 

Επιτροπή 

 

Τουλάχιστον 80 mm Διαιρέσεις 

ICES VIIa, b, d, 

e, h και j 

Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας με 

δοκότρατα. Τοποθετείται φύλλο με 

ελάχιστο μέγεθος ματιών 180 mm 

στερεωμένο στο άνω μισό μέρος 

του εμπρόσθιου τμήματος του 

στερεωμένου διχτυού. 

Τροπολογία  

Τουλάχιστον 80 mm Διαιρέσεις 

ICES VIIa, b, d, 

e, f, g, h και j 

Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας 

(15 % των αλιευμάτων) με 

δοκότρατα. Τοποθετείται φύλλο με 

ελάχιστο μέγεθος ματιών 180 mm 

στερεωμένο στο άνω μισό μέρος 

του εμπρόσθιου τμήματος του 

στερεωμένου διχτυού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το συγκεκριμένο μέγεθος των ματιών διχτυών για αυτούς τους τύπους αλιείας θα πρέπει να 

ορίζεται βάσει της σύνθεσης των αλιευμάτων. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Τροπολογία  328 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 VI – Μέρος Β – παράγραφος 1 – πίνακας – σειρά 5 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η 

Επιτροπή 

 

   

Τροπολογία  

Τουλάχιστον 80 mm Υποδιαιρέσεις 

ICES VIId και 

VIIe 

Κατευθυνόμενη αλιεία νταουκιού 

Ατλαντικού, σκουμπριού ή ειδών 

για τα οποία δεν ισχύουν όρια 

αλιευμάτων (50 % από κοινού). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το συγκεκριμένο μέγεθος των ματιών διχτυών για αυτούς τους τύπους αλιείας θα πρέπει να 

ορίζεται βάσει της σύνθεσης των αλιευμάτων. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.1.2018 A8-0381/329 

Τροπολογία  329 

Gabriel Mato 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 VI – Μέρος Β – παράγραφος 2 – πίνακας – σειρά 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η 

Επιτροπή 

 

Τουλάχιστον 100 mm Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας ή 

ειδών για τα οποία δεν ισχύουν 

όρια αλιευμάτων 

Τροπολογία  

Τουλάχιστον 100 mm1α Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη αλιεία 

πλατύψαρων (50 % των 

αλιευμάτων) ή ειδών για τα οποία 

δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων (50 % 

των αλιευμάτων) 

_______  Κατευθυνόμενη αλιεία εγκλεφίνου, 

νταουκιού Ατλαντικού, λιμάντα 

και λαυρακίου (70 % των 

αλιευμάτων) 

1α Για τη διαίρεση ICES 

VIId ισχύει μέγεθος 

ματιών 90 mm. 

  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αναπαράγει την επί του παρόντος εφαρμοστέα νομοθεσία. 

 

 


