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11.1.2018 A8-0381/353 

Τροπολογία  353 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 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. en 
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11.1.2018 A8-0381/354 

Τροπολογία  354 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Σοφία Σακοράφα, Lola 

Sánchez Caldentey 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η χρήση καινοτόμων αλιευτικών 

εργαλείων δεν επιτρέπεται στην 

περίπτωση που οι εν λόγω εκτιμήσεις 

καταδεικνύουν ότι η χρήση τους θα 

προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις σε 

ευαίσθητα ενδιαιτήματα και σε μη 

στοχευόμενα είδη. 

3. Η χρήση καινοτόμων αλιευτικών 

εργαλείων επιτρέπεται μόνο εάν οι εν λόγω 

εκτιμήσεις καταδεικνύουν ότι η χρήση 

τους δεν θα προκαλέσει αρνητικές 

επιπτώσεις στην καλή διαβίωση των 

ζώων, σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα και σε 

μη στοχευόμενα είδη. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/355 

Τροπολογία  355 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu 

Juaristi Abaunz, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey, 

Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 – σειρά 3 

 

 

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 mm Διαίρεση ICES IVb 

νοτίως του 

γεωγραφικού πλάτους 

54° 30'Β και διαίρεση 

ICES IVc 

Κατευθυνόμενη 

αλιεία γλώσσας με 

δοκότρατα. Φύλλο με 

ελάχιστο μέγεθος 

ματιών 180 mm 

στερεωμένο στο άνω 

μισό μέρος του 

εμπρόσθιου τμήματος 

του διχτυού. 

Or. en 



 

AM\1143259EL.docx  PE614.331v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.1.2018 A8-0381/356 

Τροπολογία  356 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu 

Juaristi Abaunz, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Καινοτόμες αλιευτικές μέθοδοι διαγράφεται 

Η χρήση τράτας με ρεύμα στις διαιρέσεις 

ICES IVb και IVc 
 

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:  

 

– σημείο της ανατολικής ακτής του 

Ηνωμένου Βασιλείου σε γεωγραφικό 

πλάτος 55°Β 

 

– ανατολικά έως το γεωγραφικό 

πλάτος 55°Β, γεωγραφικό μήκος 5°Α 
 

– ανατολικά έως σημείο της δυτικής 

ακτής της Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 

56°Β  

 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/357 

Τροπολογία  357 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Σοφία 

Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Για τα παρασυρόμενα δίχτυα 

τύπου «xeito», χρησιμοποιούνται μάτια 

μεγέθους 23 έως 40 mm. 

Or. en 

 

 

 


