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Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί θέσπισης πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα 
γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν 
λόγω αποθεμάτων

Πρόταση κανονισμού (COM(2006)0411 – C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 11
αιτιολογική σκέψη 1

1) Πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις 
του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της 
Θάλασσας (ICES) δείχνουν ότι το απόθεμα 
γάδου στις υποδιαιρέσεις 25 έως 32 στη 
Βαλτική Θάλασσα έχει μειωθεί σε επίπεδα 
στα οποία παρουσιάζει μειωμένη 
αναπαραγωγική ικανότητα και ότι υφίσταται 
μη βιώσιμη αλιεία.

1) Πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις 
του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της 
Θάλασσας (ICES) δείχνουν ότι το απόθεμα 
γάδου στις υποδιαιρέσεις 25 έως 32 στη 
Βαλτική Θάλασσα έχει μειωθεί σε επίπεδα 
εκτός των ασφαλών βιολογικών ορίων, στα 
οποία παρουσιάζει μειωμένη 
αναπαραγωγική ικανότητα και ότι υφίσταται 
μη βιώσιμη αλιεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο βασικός κανονισμός για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική 2371/2002/ΕΚ ορίζει τα ασφαλή 
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βιολογικά όρια, και αμφότερα τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής έχουν πέσει κάτω από τα όρια 
αυτά. 

Τροπολογία: Anders Wijkman και Frieda Brepoels

Τροπολογία 12
αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

(2α) Η κατάρρευση των αποθεμάτων 
γάδου, που αποτελούν σημαντικό 
σταθεροποιητικό παράγοντα για το 
οικοσύστημα της Βαλτικής, θα ήταν 
καταστροφική για διάφορους λόγους, 
μεταξύ άλλων λόγω της απώλειας ενός 
βρώσιμου είδους ιχθύος και των 
αρνητικών επιπτώσεών της στον αλιευτικό 
κλάδο, καθώς επίσης λόγω της σημασίας 
του γάδου για το οικοσύστημα δεδομένης 
της ικανότητάς του να περιορίζει την 
ανάπτυξη των φυκών. Η προσωρινή 
απαγόρευση της αλιείας γάδου για περίπου 
μια τετραετία θα ήταν σύμφωνη με τις 
συστάσεις των επιστημόνων, οι οποίοι 
προτείνουν την εφαρμογή της αρχής της 
πρόληψης, και θα επέτρεπε τη δημιουργία 
μόνιμων, βιώσιμων αποθεμάτων, πολύ 
μεγαλύτερων από τα σημερινά. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο γάδος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα της Βαλτικής στο σύνολό του· για 
παράδειγμα, ο γάδος περιορίζει την ανάπτυξη των φυκών. Πιο απλά: υπερβολική μείωση του 
γάδου συνεπάγεται υπερβολική αύξηση της παπαλίνας, που οδηγεί σε υπερβολική μείωση του 
ζωοπλαγκτόν και συνεπώς υπερβολική αύξηση του φυτοπλαγκτόν και των φωσφορικών 
ενώσεων.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 13
αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

(2α) Ένα σχέδιο αρκετά αυστηρής και 
βιώσιμης πολυετούς διαχείρισης της 
αλιείας γάδου, βασισμένης στην αρχή της 
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πρόληψης, θα επιτρέψει την καθιέρωση 
μόνιμης, βιώσιμης αλιείας σε πολύ 
μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι σήμερα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο γάδος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα της Βαλτικής στο σύνολό του. 
Μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα θα είναι επωφελές τόσο για τον αλιευτικό τομέα όσο και 
για το οικοσύστημα να επιτραπεί η ανάκαμψή του και να ληφθούν αυστηρότατα μέτρα προς την 
κατεύθυνση αυτή. Αν δεν αναληφθεί επείγουσα δράση, κινδυνεύουμε να αντιμετωπίσουμε τα 
ίδια προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη Νέα Γη.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 14
αιτιολογική σκέψη 3

(3) Απαιτείται να ληφθούν μέτρα για να 
θεσπιστεί πολυετές σχέδιο διαχείρισης των 
αποθεμάτων γάδου στη Βαλτική Θάλασσα. 

(3) Το 2003 θεσπίστηκε πολυετές σχέδιο 
διαχείρισης για τα αποθέματα γάδου στη 
Βαλτική Θάλασσα, υπό την αιγίδα της 
Διεθνούς Επιτροπής Αλιείας της Βαλτικής 
Θάλασσας (IBSFC).

Τροπολογία: Anders Wijkman και Frieda Brepoels

Τροπολογία 15
αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Η διαίρεση της Βαλτικής σε Δυτική 
(υποδιαιρέσεις ICES 22, 23 και 24) και σε 
Ανατολική ζώνη (υποδιαιρέσεις ICES 25 
έως 32) βασίζεται στο γεγονός ότι 
πρόκειται για ξεχωριστά οικοσυστήματα 
με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η διαίρεση της Βαλτικής σε δύο ζώνες, δεδομένου ότι πρόκειται 
για δύο οικοσυστήματα με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς, πρέπει να 
καθοριστούν οι ποσοστώσεις για καθεμιά από τις δύο ζώνες. Αν δεν διατηρηθεί η διαίρεση, 
υπάρχει κίνδυνος η αλιεία να διεξάγεται κατά κύριο λόγο σε μια από τις δύο ζώνες, με κίνδυνο 
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πλήρους εξάντλησης των αποθεμάτων στη ζώνη αυτή της Βαλτικής. Η μεγαλύτερη, ανατολική 
ζώνη, είναι μοναδική και τα αποθέματά της είναι προσαρμοσμένα με μοναδικό τρόπο στη 
Βαλτική θάλασσα. 

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 16
αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4α) Στις αποφάσεις που έλαβε το 
Συμβούλιο δεν έχουν τηρηθεί τα 
προβλεπόμενα στο σχέδιο της IBSFC του 
200.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο θεσπίζει κατά σύστημα υπερβολικά υψηλά TAC.

Τροπολογία: Anders Wijkman και Frieda Brepoels

Τροπολογία 17
αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4α) Οι σοβαρότερες απειλές για την 
αειφορική ανάπτυξη στη Βαλτική είναι οι 
γενναιόδωρες αλιευτικές ποσοστώσεις που 
χορηγήθηκαν στο παρελθόν, καθώς και η 
λαθραλιεία, η οποία οφείλεται στην έλλειψη 
ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
και την απροθυμία όσον αφορά την 
άσκηση διώξεων για παραβάσεις των 
ισχυόντων κανονισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λαθραλιεία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, το ίδιο και οι γενναιόδωρες ποσοστώσεις. Για την 
ανατολική ζώνη διαχείρισης (υποδιαιρέσεις ICES 25 έως 32) η προσωρινή απαγόρευση της 
αλιείας φαίνεται να αποτελεί τη μόνη ασφαλή επιλογή για την ανάκαμψη των αποθεμάτων. Το 
2005, τα αλιεύματα στη δυτική ζώνη ανήλθαν σε 25.000 τόννους, και στην ανατολική σε 40.000 
τόννους. Η άποψη, ωστόσο, των ερευνητών είναι ότι θα έπρεπε να είναι μηδενικά στην 
ανατολική ζώνη. Η σχέση μεταξύ νόμιμης αλιείας και λαθραλιείας δείχνει ότι η λαθραλιεία 
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αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της συνολικής αλιείας. 

Τροπολογία: Andres Tarand

Τροπολογία 18
αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4α) Μολονότι η κλιματική μεταβολή και η 
ρύπανση έχουν προκαλέσει σημαντικές 
αλλαγές στο οικοσύστημα της Βαλτικής, η 
σοβαρότερη απειλή για τα αποθέματα 
γάδου της Βαλτικής Θάλασσας είναι η 
λαθραλιεία, η οποία οφείλεται στην έλλειψη 
ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
και την απροθυμία όσον αφορά την 
άσκηση διώξεων για παραβάσεις των 
ισχυόντων κανονισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έμμεση επίπτωση του ανθρώπου μέσω της ρύπανσης είναι γνωστή ως ευτροφισμός (των 
φυκών) της Βαλτικής Θάλασσας. Κατά τα τελευταία 20 χρόνια παρατηρείται μια στατιστικά 
σημαντική αλλαγή στη συχνότητα εισροής γλυκών υδάτων από τα στενά της Δανίας, η οποία δεν 
έχει εξηγηθεί πλήρως επιστημονικά, ωστόσο η παρουσία του γάδου στα βορειότερα τμήματα της 
Βαλτικής Θάλασσας συνδέεται τεκμηριωμένα με την εισροή γλυκών υδάτων. 

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 19
αιτιολογική σκέψη -5α (νέα)

(-5) Το άρθρο 5(1) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2371/2002 προβλέπει ότι το 
Συμβούλιο θεσπίζει, κατά προτεραιότητα, 
σχέδια ανάκτησης για αλιευτικές 
δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται 
αποθέματα τα οποία βρίσκονται εκτός των 
ασφαλών βιολογικών ορίων. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνεπώς, το σχέδιο για τα αποθέματα γάδου των υποδιαιρέσεων 25-32 θα πρέπει να είναι 
σχέδιο ανάκτησης με όλες τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στον κανονισμό 2371/2003.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 20
αιτιολογική σκέψη 5

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 
απαιτεί, εκτός των άλλων, ότι για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου η Κοινότητα 
πρέπει να εφαρμόσει προληπτική 
προσέγγιση κατά τη λήψη μέτρων 
προστασίας και διατήρησης του 
αποθέματος, να προβλέψει την βιώσιμη 
εκμετάλλευσή του και να μειώσει στο 
ελάχιστο τις επιπτώσεις της αλιείας στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα. Πρέπει να 
στοχεύει στην προοδευτική εφαρμογή μιας 
προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας 
που να στηρίζεται στο οικοσύστημα και 
πρέπει να συμβάλλει στην αποτελεσματική 
άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
στο πλαίσιο ενός οικονομικά βιώσιμου και 
ανταγωνιστικού αλιευτικού τομέα, 
παρέχοντας ένα επαρκές επίπεδο 
διαβίωσης σε όσους εξαρτώνται από την 
αλιεία γάδου της Βαλτικής και 
λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των 
καταναλωτών.

5) Το άρθρο 5(3) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2371/2002 απαιτεί, εκτός των άλλων, 
τα σχέδια ανάκτησης (ι) να εκπονούνται με 
βάση την αρχή της πρόληψης, (ιι) να 
διασφαλίζουν την αειφορική εκμετάλλευση 
των αποθεμάτων και τη διατήρηση του 
αντικτύπου των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε βιώσιμα επίπεδα και 
(ιιι) να είναι πολυετή και να αναφέρουν το 
αναμενόμενο χρονικό πλαίσιο για την 
επίτευξη των καθοριζόμενων στόχων.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 21
αιτιολογική σκέψη 9

(9) Για να εξασφαλιστεί σταθερότητα των 
αλιευτικών δυνατοτήτων, ενδείκνυται να 
περιοριστεί η διακύμανση των συνολικών 
επιτρεπόμενων αλιευμάτων από έτος σε 
έτος.

(9) Για να προληφθεί η κατάρρευση της 
αλιείας και να διευκολυνθεί η γρήγορη 
ανάκαμψη ώστε το επίπεδο των 
αποθεμάτων να υποστηρίζει μεγαλύτερο 
TAC, είναι σημαντικό, ο καθορισμός των 
TAC να είναι σύμφωνος προς τις 
υποδείξεις του ICES.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ διατείνεται ότι ακολουθεί επιστημονικές υποδείξεις, ωστόσο οι επιστημονικές υποδείξεις 
του ICES καταστρατηγούνται συστηματικά, με αποτέλεσμα τη σημερινή κατάσταση με τα 
εξαντλημένα αποθέματα.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 22
Άρθρο 4

1. Το σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση των 
ποσοτήτων ώριμων ιχθύων σε 
τουλάχιστον:
1) 23.000 τόννους για τα αποθέματα γάδου  
στις υποδιαιρέσεις 22, 23, και 24, και
2) 160.000 τόννους για τα αποθέματα 
γάδου  στις υποδιαιρέσεις 25 έως 32.

Το σχέδιο εξασφαλίζει την βιώσιμη 
εκμετάλλευση των σχετικών αποθεμάτων 
γάδου με τη σταδιακή μείωση και 
διατήρηση των ποσοστών θνησιμότητας 
λόγω αλίευσης σε επίπεδα που δεν είναι 
χαμηλότερα από: 

2. Στις περιπτώσεις όπου το ICES 
διαπιστώνει ότι έχουν επιτευχθεί τα εν 
λόγω επίπεδα στόχου, το σχέδιο πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζει την βιώσιμη 
εκμετάλλευση των σχετικών αποθεμάτων 
γάδου με τη σταδιακή μείωση και 
διατήρηση των ποσοστών θνησιμότητας 
λόγω αλίευσης σε επίπεδα που δεν είναι 
υψηλότερα από:

1) 0,6 για ηλικίες από 3 ως 6 έτη, για το 
απόθεμα γάδου στις υποδιαιρέσεις 22, 23 
και 24, καθώς και

1) 0,6 για ηλικίες από 3 ως 6 έτη, για το 
απόθεμα γάδου στις υποδιαιρέσεις 22, 23 
και 24, καθώς και

2) 0,3 για ηλικίες από 4 ως 7 έτη, για το 
απόθεμα γάδου στις υποδιαιρέσεις 25 έως 
32.

2) 0,3 για ηλικίες από 4 ως 7 έτη, για το 
απόθεμα γάδου στις υποδιαιρέσεις 25 έως 
32.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ICES όρισε ως κατώτατο αποδεκτό όριο αποθεμάτων (Blim) γάδου στις υποδιαιρέσεις 25-32 
τους 160.000 τόννους, δεν έθεσε ωστόσο αντίστοιχο όριο για τις υποδιαιρέσεις 22-24, κι έτσι 
για το συγκεκριμένο απόθεμα χρησιμοποιείται το όριο πρόληψης των 23.000 τόννων (Bpa). Το 
ICES δήλωσε επίσης ότι ένα επίπεδο θνησιμότητας λόγω αλίευσης 0.3 έως 0,6 για τις 
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υποδιαιρέσεις 22-24 και 0,3 για τις υποδιαιρέσεις 25-32 θα συνεπαγόταν χαμηλό κίνδυνο για 
την αναπαραγωγή και υψηλές μακροπρόθεσμες αποδόσεις, κι ότι επομένως η θνησιμότητα θα 
έπρεπε να διατηρηθεί κάτω από τα επίπεδα αυτά.

Τροπολογία: Anders Wijkman και Frieda Brepoels

Τροπολογία 23
Άρθρο 4, παρ. 2

2) 0,3 για ηλικίες από 4 ως 7 έτη, για το 
απόθεμα γάδου στις υποδιαιρέσεις 25 έως 
32.

2) 0 για ηλικίες από 4 ως 7 έτη, για το 
απόθεμα γάδου στις υποδιαιρέσεις 25 έως 
32.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιστήμονες έχουν εκφράσει σοβαρή ανησυχία για την ταχεία εξάντληση των αποθεμάτων 
γάδου στην ανατολική ζώνη διαχείρισης και πρότειναν να απαγορευτεί επί του παρόντος 
πλήρως η αλιεία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των αποθεμάτων. Είναι 
καλύτερο, η πλήρης απαγόρευση να ισχύσει για όλες τις χώρες ταυτόχρονα, κι όχι σε 
διαφορετική περίοδο για κάθε χώρα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των 
αποθεμάτων γάδου. Κατά τη διάρκεια της πλήρους απαγόρευσης, η λαθραλιεία θα είναι 
πρακτικά αδύνατη. 

Τροπολογία: Jens Holm

Τροπολογία 24
Άρθρο 5, παρ. 1

1. Κάθε έτος, το Συμβούλιο αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία, με βάση πρόταση της 
Επιτροπής, για τα συνολικά επιτρεπόμενα 
αλιεύματα (TAC) του επόμενου έτους για τα 
σχετικά αποθέματα γάδου.

1. Κάθε έτος, το Συμβούλιο αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία, με βάση πρόταση της 
Επιτροπής, για τα συνολικά επιτρεπόμενα 
αλιεύματα (TAC) του επόμενου έτους για τα 
σχετικά αποθέματα γάδου. Τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα 
να επιβάλλουν προσωρινή διακοπή της 
αλιείας γάδου αν το κρίνουν αναγκαίο.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθεί στα επιμέρους κράτη μέλη το δικαίωμα να λαμβάνουν πρόσθετα 
μέτρα για την προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων αν το θεωρούν αναγκαίο. 
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Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 25
Άρθρο 6

1. Το Συμβούλιο θεσπίζει τα TAC για τα 
σχετικά αποθέματα γάδου, τα οποία, 
σύμφωνα με επιστημονική αξιολόγηση που 
πραγματοποιεί η Επιστημονική, Τεχνική και 
Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (STECF -
ΕΤΟΕΑ), αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο από 
τα ακόλουθα:

1. Το Συμβούλιο θεσπίζει τα TAC για τα 
σχετικά αποθέματα γάδου, τα οποία, 
σύμφωνα με επιστημονική αξιολόγηση που 
πραγματοποιεί η Επιστημονική, Τεχνική και 
Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (STECF -
ΕΤΟΕΑ), οδηγούν σε ποσότητες ώριμων 
ιχθύων στη θάλασσα μεγαλύτερες από τις 
ποσότητες που ορίζονται στο άρθρο 4(1). 
Αν τούτο αποδειχτεί από την επιστημονική 
αξιολόγηση, το Συμβούλιο εγκρίνει τα TAC 
που θα οδηγούσαν στο ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλίευσης που ορίζεται 
στο άρθρο 4(2).
Αν η επιστημονική αξιολόγηση δείξει ότι 
τούτο δεν συμβαίνει, το Συμβούλιο θεσπίζει 
τα κατώτερα δυνατά TAC.

α) τα TAC που θα έχουν ως αποτέλεσμα 
μείωση κατά 10 % της θνησιμότητας λόγω 
αλίευσης κατά το έτος εφαρμογής τους σε 
σύγκριση με το ποσοστό θνησιμότητας
λόγω αλίευσης που εκτιμήθηκε για το 
προηγούμενο έτος.
β) τα TAC που θα έχουν ως αποτέλεσμα το 
επίπεδο θνησιμότητας λόγω αλίευσης που 
ορίζεται στο άρθρο 4.
2. Στην περίπτωση που από την εφαρμογή 
της παραγράφου 1 προκύψουν TAC που 
υπερβαίνουν τα TAC του προηγούμενου 
έτους σε ποσοστό υψηλότερο από 15%, το 
Συμβούλιο θεσπίζει TAC που είναι κατά 
15% υψηλότερα από τα TAC του εν λόγω 
έτους.

2. Στην περίπτωση που από την εφαρμογή 
της παραγράφου 1 προκύψουν TAC που 
υπερβαίνουν τα TAC του προηγούμενου 
έτους σε ποσοστό υψηλότερο από 15%, το 
Συμβούλιο θεσπίζει TAC που είναι κατά 
15% υψηλότερα από τα TAC του εν λόγω 
έτους.

3. Στην περίπτωση που από την εφαρμογή 
της παραγράφου 1 προκύψουν TAC που 
υπολείπονται των TAC του προηγούμενου 
έτους σε ποσοστό υψηλότερο από 15%, το 
Συμβούλιο θεσπίζει TAC που είναι κατά 
15% χαμηλότερα από τα TAC του εν λόγω 
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έτους.
4. Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στην 
περίπτωση που η επιστημονική αξιολόγηση 
της ΕΤΟΕΑ δείχνει ότι το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω αλίευσης κατά το έτος 
εφαρμογής των TAC θα υπερβεί την τιμή 1 
ετησίως για ηλικίες από 3 έως 6 έτη για το 
απόθεμα γάδου στις υποδιαιρέσεις 22, 23 
και 24, ή την τιμή 0,6 ετησίως για ηλικίες 
από 4 έως 7 έτη για το απόθεμα γάδου στις 
υποδιαιρέσεις 25 έως 32.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να μην μειωθούν τα TAC κατά περισσότερο από 15% ετησίως, στις 
περιπτώσεις όμως που τα αποθέματα εξαντλούνται και υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μέτρα 
διατήρησης, η υπερβολική αναμονή θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση του κινδύνου για το 
απόθεμα. 

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 26
Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο (α)

α) τα TAC που θα έχουν ως αποτέλεσμα 
μείωση κατά 10 % της θνησιμότητας λόγω 
αλίευσης κατά το έτος εφαρμογής τους σε 
σύγκριση με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω 
αλίευσης που εκτιμήθηκε για το 
προηγούμενο έτος.

α) τα TAC που θα έχουν ως αποτέλεσμα 
μείωση κατά 30% της θνησιμότητας λόγω 
αλίευσης κατά το έτος εφαρμογής τους σε 
σύγκριση με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω 
αλίευσης που εκτιμήθηκε για το 
προηγούμενο έτος.

Τροπολογία: Anders Wijkman και Frieda Brepoels

Τροπολογία 27
Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο (α)

α) τα TAC που θα έχουν ως αποτέλεσμα 
μείωση κατά 10 % της θνησιμότητας λόγω 
αλίευσης κατά το έτος εφαρμογής τους σε 
σύγκριση με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω 
αλίευσης που εκτιμήθηκε για το 

α) τα TAC που θα έχουν ως αποτέλεσμα 
μείωση κατά 10 % της θνησιμότητας λόγω 
αλίευσης κατά το έτος εφαρμογής τους σε 
σύγκριση με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω 
αλίευσης που εκτιμήθηκε για το 
προηγούμενο έτος (με εξαίρεση τις 
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προηγούμενο έτος. υποδιαιρέσεις 25 έως 32, για τις οποίες 
προτείνεται προσωρινή απαγόρευση).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό 10% αποτελεί προϊόν πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών και δεν 
βασίζεται σε επιστημονική εισήγηση. Προκειμένου να υπάρχουν αυστηρότερα μέτρα για τα 
συγκεκριμένα αποθέματα, το ποσοστό αυτό πρέπει να αυξηθεί, ώστε να επιτευχθεί 
αποτελεσματικότερη προστασία του γάδου στη Βαλτική Θάλασσα και να μπορέσουν τα 
αποθέματα να αναδημιουργηθούν.

Τροπολογία: Anders Wijkman και Frieda Brepoels

Τροπολογία 28
Άρθρο 8, παρ. 1, στοιχείο (β)

(β) από τις 15 Ιουνίου έως τις 14 
Σεπτεμβρίου στις υποδιαιρέσεις 25 έως 
27.

Στις υποδιαιρέσεις 25 έως 32 η αλιεία 
απαγορεύεται πλήρως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία των βουλευτών Brepoels και Wijkman 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 29
Άρθρο 11, παρ. 2

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν την ειδική άδεια 
αλιείας γάδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μόνο στα κοινοτικά σκάφη, τα 
οποία κατείχαν το 2005 ειδική άδεια αλιείας 
γάδου στη Βαλτική Θάλασσα σύμφωνα με 
το σημείο 6.2.1 του παραρτήματος ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2005 του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, 
περί καθορισμού, για το 2005, για ορισμένα 
αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων 
ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και 

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν την ειδική άδεια 
αλιείας γάδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μόνο στα κοινοτικά σκάφη, τα 
οποία κατείχαν το 2005 ειδική άδεια αλιείας 
γάδου στη Βαλτική Θάλασσα σύμφωνα με 
το σημείο 6.2.1 του παραρτήματος ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2005 του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, 
περί καθορισμού, για το 2005, για ορισμένα 
αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων 
ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και 
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των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα 
και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα 
όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων. 
Ωστόσο, ένα κράτος μέλος μπορεί να 
χορηγήσει ειδική άδεια αλιείας γάδου σε 
κοινοτικό σκάφος, το οποίο φέρει τη σημαία 
του εν λόγω κράτους μέλους και δεν κατείχε 
ειδική άδεια αλιείας το 2005, εάν 
εξασφαλίσει ότι δεν επιτρέπεται η άσκηση 
αλιείας στη Βαλτική Θάλασσα με 
οποιοδήποτε από τα εργαλεία αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 από σκάφος ανάλογης 
ισχύος, μετρούμενης σε κιλοβάτ (kW).

των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα 
και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα 
όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων. 
Ωστόσο, ένα κράτος μέλος μπορεί να 
χορηγήσει ειδική άδεια αλιείας γάδου σε 
κοινοτικό σκάφος, το οποίο φέρει τη σημαία 
του εν λόγω κράτους μέλους και δεν κατείχε 
ειδική άδεια αλιείας το 2005, εάν 
εξασφαλίσει ότι δεν επιτρέπεται η άσκηση 
αλιείας στη Βαλτική Θάλασσα με 
οποιοδήποτε από τα εργαλεία αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 από σκάφος με ισχύ 
τουλάχιστον 1,2 φορές μεγαλύτερη, 
μετρούμενη σε κιλοβάτ (kW).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο θα μείωνε την πλεονάζουσα δυναμικότητα των στόλων αλίευσης γάδου στη Βαλτική.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 30
Άρθρο 11, παρ. 2α (νέα)

2α. Η ισοδύναμη ισχύς που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 δεν περιλαμβάνει 
σκάφη που έχουν παροπλιστεί με δημόσια 
οικονομική ενίσχυση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόλοι αλιείας γάδου στη Βαλτική είναι υπερβολικά μεγάλοι, και τούτο θα προσέφερε έναν 
τρόπο για τη μείωσή τους.
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