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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

10.1.2018 A8-0381/336 

Τροπολογία  336 

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 VII – μέρος Β – παράγραφος 2 – πίνακας – σειρά 3 

 

Κείμενο που προτείνει η 

Επιτροπή 

 

Τουλάχιστον 80 mm Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη αλιεία ειδών για τα 

οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων 

Τροπολογία  

Τουλάχιστον 60 mm Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη αλιεία ειδών για τα 

οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων 

(30 % των αλιευμάτων) 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

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

 

10.1.2018 A8-0381/337 

Τροπολογία  337 

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 VII – Μέρος Β – πίνακας – σειρά 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η 

Επιτροπή 

 

   

Τροπολογία  

Τουλάχιστον 40 mm Ολόκληρη η 

περιοχή 

Κατευθυνόμενη αλιεία μουλίδων, 

γαρίδας (Penaeus spp), κατσαρίδας 

της θάλασσας, γλωσσακίου και 

λαπίνας (40 % των αλιευμάτων) 

  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

 

10.1.2018 A8-0381/338 

Τροπολογία  338 

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 VII – μέρος Γ – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) από την 1η Οκτωβρίου έως τη 31η 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους εντός της 

γεωγραφικής περιοχής που οριοθετείται 

από ευθείες γραμμές που συνδέουν 

διαδοχικά τα εξής σημεία: 

α) μπορούν να αλιεύουν στην περιοχή 

απαγόρευσης οι τράτες βυθού που 

συγκεντρώνουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

- 43°46,5’Β, 07°54,4’Δ - χρήση ματιών διχτυών μεγέθους 

τουλάχιστον 70 mm· και 

- 44°46,5’Β, 07°54,4’Δ - τα αλιεύματα μπακαλιάρου 

μερλούκιου κατά το προηγούμενο έτος 

δεν υπερβαίνουν κατά μέσο όρο το 8 % 

του συνόλου των αλιευμάτων τους. 

-  43°25,0’Β, 09°12,0’Δ  

-  43°10,0’Β, 09°12,0’Δ  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αποσκοπεί στην προσαρμογή της αλιείας στην πραγματικότητα. Με τη 

διαδεδομένη εφαρμογή ματιών διχτυών μεγέθους 70 mm από τον στόλο τρατών βυθού στον 

Βισκαϊκό Κόλπο, ο μπακαλιάρος μερλούκιος αντιπροσωπεύει μόλις το 7 % των αλιευμάτων. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0381/339 

Τροπολογία  339 

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 VII – μέρος Γ – παράγραφος 4 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Χρήση στατικών διχτυών στις 

υποπεριοχές ICES VIII, IX, X και XII 

ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 27°Δ 

4. Χρήση στατικών διχτυών στις 

υποπεριοχές ICES IX, X και XII 

ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 27°Δ 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στην υποπεριοχή VIII παραδοσιακά χρησιμοποιούνται στατικά δίχτυα σε βάθος μεγαλύτερο των 

800 μέτρων. Είναι προτιμότερο να διατηρηθεί η ισχύουσα κατάσταση προκειμένου να 

αποφευχθούν επιχειρησιακές δυσκολίες όταν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός. Αν είναι απαραίτητο, 

θα πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες αναπροσαρμογές στα περιφερειοποιημένα μέτρα. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0381/340 

Τροπολογία  340 

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 VII – μέρος Δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρουσία κητωδών στην περιοχή είναι πολύ σπάνια και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματά τους 

σχεδόν ανύπαρκτα. Δεν υπάρχουν ευαίσθητα είδη θαλάσσιων πτηνών στην περιοχή. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0381/341 

Τροπολογία  341 

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 IX – μέρος Γ – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία 

κεφαλά (Pagellus bogaraveo) με τα 

κατωτέρω αλιευτικά εργαλεία: 

Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία 

(20% των αλιευμάτων) κεφαλά (Pagellus 

bogaraveo) με τα κατωτέρω αλιευτικά 

εργαλεία: 

Or. en 

 

 


