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A8-0337/105

Τροπολογία 105
Marco Affronte
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Έκθεση
A8-0337/2018
Ruža Tomašić
Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις
αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων
(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.
Ο στόχος θνησιμότητας λόγω
αλιείας επιτυγχάνεται το συντομότερο
δυνατό και σε προοδευτική, αυξητική
βάση έως το 2020 για τα σχετικά
αποθέματα και διατηρείται κατόπιν μέσα
στα εύρη που ορίζονται στο παράρτημα I
και σύμφωνα με τους σκοπούς που
καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

1.
Σε συμφωνία με το άρθρο 16
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1380/2013, όταν το Συμβούλιο καθορίζει
τις αλιευτικές δυνατότητες για κάθε
απόθεμα, αρχής γενομένης από την
αλιευτική περίοδο 2022, καθορίζει τις εν
λόγω αλιευτικές δυνατότητες ώστε να
αντιστοιχούν στην εκτιμώμενη βιομάζα
αποθέματος που υπερβαίνει την μέγιστη
βιώσιμη απόδοση B-διαφυγής, αλλά
περιορίζεται να επιτρέπει θνησιμότητα
λόγω αλιείας που δεν υπερβαίνει το
ανώτατο όριο F.
Η αναλογία αφαιρούμενης βιομάζας
αποθέματος που υπερβαίνει την μέγιστη
βιώσιμη απόδοση B-διαφυγής ορίζεται
κατ’ έτος από την ΕΤΟΕΑ κατά τρόπο
που τα επιτρεπόμενα αλιεύματα να
οδηγούν σε μικρότερη του 5 %
πιθανότητα μείωσης της βιομάζας
αποθέματος αναπαραγωγής κάτω από το
Blim.
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A8-0337/106

Τροπολογία 106
Marco Affronte
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Έκθεση
A8-0337/2018
Ruža Tomašić
Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις
αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων
(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.
Όταν, βάσει επιστημονικών
γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αναπαραγωγής
οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα
είναι κατώτερη του οριακού σημείου
αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος
αναπαραγωγής (Blim) όπως καθορίζεται
στο παράρτημα II στήλη Β του παρόντος
κανονισμού, λαμβάνονται περαιτέρω
διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η
ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος
σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί
να διασφαλίσει μέγιστη βιώσιμη απόδοση.
Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα,
κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4
παράγραφοι 2 και 4, δύνανται να
περιλαμβάνουν την αναστολή της
στοχευόμενης αλιείας του σχετικού
αποθέματος, καθώς και την κατάλληλη
μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.

3.
Όταν, βάσει επιστημονικών
γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αναπαραγωγής
οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα
είναι κατώτερη του οριακού σημείου
αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος
αναπαραγωγής (Blim), λαμβάνονται
περαιτέρω διορθωτικά μέτρα ώστε να
διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του
σχετικού αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα
από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει
μέγιστη βιώσιμη απόδοση Β-διαφυγής.
Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα
δύνανται να περιλαμβάνουν, κατά
παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος
1, μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων
επαρκή για την αποκατάσταση του
αποθέματος σε μέγιστη βιώσιμη απόδοση
Β-διαφυγής για το επόμενο έτος ή, εάν
είναι απαραίτητο, την αναστολή της
στοχευόμενης αλιείας του σχετικού
αποθέματος.
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A8-0337/107

Τροπολογία 107
Marco Affronte
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Έκθεση
A8-0337/2018
Ruža Tomašić
Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις
αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων
(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
3α.
Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς
διατήρησης για τη διαφύλαξη της
πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας
των οικείων αποθεμάτων ζητούνται σε
ετήσια βάση από το ICES βάσει του
παρόντος σχεδίου:
α) μέγιστη βιώσιμη απόδοση B-διαφυγής·
β) Blim·
γ) ανώτατο όριο F.
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A8-0337/108

Τροπολογία 108
Marco Affronte
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Έκθεση
A8-0337/2018
Ruža Tomašić
Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις
αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων
(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις
επισημαίνουν ότι απαιτούνται διορθωτικά
μέτρα για τη διατήρηση οποιουδήποτε από
τα μικρά πελαγικά αποθέματα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
του παρόντος κανονισμού, ή στην
περίπτωση του γαύρου και της σαρδέλας,
όταν η βιομάζα αναπαραγωγής για
οποιοδήποτε από αυτά τα αποθέματα για
ένα συγκεκριμένο έτος βρίσκεται κάτω
από τα σημεία αναφοράς διατήρησης που
ορίζονται στο παράρτημα II στήλη Α του
παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στην
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το
άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και το
άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1380/2013 όσον αφορά:

Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις
επισημαίνουν ότι απαιτούνται διορθωτικά
μέτρα για τη διατήρηση οποιουδήποτε από
τα μικρά πελαγικά αποθέματα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
του παρόντος κανονισμού, ή στην
περίπτωση του γαύρου και της σαρδέλας,
όταν η βιομάζα αναπαραγωγής για
οποιοδήποτε από αυτά τα αποθέματα για
ένα συγκεκριμένο έτος βρίσκεται κάτω
από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση Bδιαφυγής, ανατίθεται στην Επιτροπή η
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του
παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 όσον
αφορά τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα:
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A8-0337/109

Τροπολογία 109
Marco Affronte
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Έκθεση
A8-0337/2018
Ruža Tomašić
Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις
αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων
(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
Άρθρο 6α
Παροχή επιστημονικών στοιχείων
Για τη στήριξη της εφαρμογής του εν
λόγω σχεδίου, τα κράτη μέλη διεξάγουν
επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα και
παρέχουν δεδομένα σχετικά με τα
αλιεύματα βάσει συμφωνηθέντων
επιστημονικών πρωτοκόλλων, ως εξής:
α) για τα αποθέματα γαύρου και
σαρδέλας, οι ενδείξεις ωτολίθων και τα
ακουστικά ηχογράμματα υπόκεινται σε
κοινό διεθνές πρωτόκολλο μεταξύ
Ιταλίας, Κροατίας και Σλοβενίας, το
οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί έως την
1η Δεκεμβρίου 2019·
β) οι ακουστικές έρευνες που
πραγματοποιούνται στην Αδριατική
θάλασσα πρέπει να έχουν το ίδιο
εναρμονισμένο επιστημονικό
πρωτόκολλο, σε συμφωνία με το
MEDIAS, και να λειτουργούν στη
θάλασσα κατά τους ίδιους μήνες κάθε
έτους προκειμένου να διασφαλίζεται η
πλήρης συγκρισιμότητα των
αποτελεσμάτων·
γ) οι ακουστικές έρευνες θα είναι
διαθέσιμες για την επιστημονική
αξιολόγηση των αλιευτικών δυνατοτήτων
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για το επόμενο έτος, το αργότερο ένα
μήνα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας·
δ) τα στοιχεία για τα αλιεύματα κάθε
αποθέματος παρέχονται σε μηνιαία βάση,
και οι πληροφορίες για τα αλιεύματα ανά
ηλικία παρέχονται έως την 1η Νοεμβρίου
κάθε έτους, ώστε να διασφαλίζεται η
πλήρης παρακολούθηση της αλιείας και η
παροχή επιστημονικών συμβουλών σε
επαρκή χρόνο για τον καθορισμό των
αλιευτικών δυνατοτήτων.
Η μη παροχή των δεδομένων και των
αξιολογήσεων που αναφέρονται στα
σημεία α) έως δ) οδηγεί σε μείωση των
αλιευτικών δυνατοτήτων κατά 10 % για
το επόμενο έτος.
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A8-0337/110

Τροπολογία 110
Marco Affronte
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Έκθεση
A8-0337/2018
Ruža Tomašić
Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις
αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων
(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 β (νέο)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
Άρθρο 6β
Τεχνικά μέτρα
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος
κανονισμού και το άρθρο 18 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ώστε
να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό
σε ό,τι αφορά τα ακόλουθα τεχνικά
μέτρα:
α) τις προδιαγραφές των
χαρακτηριστικών των αλιευτικών
εργαλείων και τους κανόνες που
ρυθμίζουν τη χρήση τους, προκειμένου να
διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η
επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα
ανεπιθύμητα αλιεύματα ή να
ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές
επιπτώσεις στο οικοσύστημα·
β) τις προδιαγραφές τροποποιήσεων ή
πρόσθετων διατάξεων στα αλιευτικά
εργαλεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ή
να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να
μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ή να
ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές
επιπτώσεις στο οικοσύστημα·
γ) τους περιορισμούς ή την απαγόρευση
χρήσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων
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καθώς και αλιευτικών δραστηριοτήτων,
σε ορισμένες περιοχές ή χρονικές
περιόδους προκειμένου να
προστατευθούν οι γεννήτορες, οι ιχθύες
κάτω του ελαχίστου μεγέθους αναφοράς
διατήρησης ή τα είδη ιχθύων εκτός
αλιευτικού στόχου, ή να
ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές
επιπτώσεις στο οικοσύστημα· και
δ) τον καθορισμό ελάχιστων μεγεθών
αναφοράς διατήρησης για οποιοδήποτε
από τα αποθέματα για τα οποία
εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός,
προκειμένου να διασφαλίζεται η
προστασία των ιχθυδίων των θαλάσσιων
οργανισμών.
2. Τα μέτρα της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην
επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο
άρθρο 3.
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A8-0337/111

Τροπολογία 111
Marco Affronte
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Έκθεση
A8-0337/2018
Ruža Tomašić
Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις
αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων
(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
2α.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο
18 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή μπορεί
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
και σε περίπτωση απουσίας της κοινής
σύστασης που προβλέπεται σε αυτές τις
παραγράφους, όταν οι επιστημονικές
γνωμοδοτήσεις αναφέρουν ότι αυτές είναι
αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων
του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού.
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