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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.9.2017 A8-0263/86 

Módosítás  86 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és azok halászatára vonatkozó többéves 

terv 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. „3. csoport”: olyan tengerfenéken 

élő állományok, amelyekre az Északi-

tengerben lévő 1. csoporttól eltérő fogási 

határértékek vonatkoznak. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.9.2017 A8-0263/87 

Módosítás  87 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és azok halászatára vonatkozó többéves 

terv 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. „4. csoport”: a norvég homár 

(Nephrops norvegicus) funkcionális 

egységei és statisztikai négyszögei az ICES 

IIa zóna és IV alterület funkcionális 

egységein kívül, amelyekre a 2. 

csoportban felsoroltaktól eltérő fogási 

határértékek vonatkoznak. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.9.2017 A8-0263/88 

Módosítás  88 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és azok halászatára vonatkozó többéves 

terv 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6.   „5. csoport”: olyan tengerfenéken 

élő állományok, amelyekre nem 

vonatkoznak fogási határértékek. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.9.2017 A8-0263/89 

Módosítás  89 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és azok halászatára vonatkozó többéves 

terv 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az 3. és 4. csoportra vonatkozó célértékek A járulékos fogásokkal való gazdálkodás 

Or. en 



 

AM\1134035HU.docx  PE605.639v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.9.2017 A8-0263/90 

Módosítás  90 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és azok halászatára vonatkozó többéves 

terv 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az 1–7. csoportba eső tengerfenéken élő 

állományokra vonatkozóan a Bizottság 

felhatalmazást kap felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására a jelen 
rendelet 18. cikke valamint az 

1380/2013/EU rendelet 18. cikke 

értelmében, a következőkre vonatkozóan: 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

e rendelet 18. cikkének és az 

1380/2013/EU rendelet 18. cikkének 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el a tengerfenéken élő 

állományokra vonatkozóan. E 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

kiegészíthetik ezt a rendeletet az 

alábbiakkal kapcsolatos rendelkezések 

révén: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.9.2017 A8-0263/91 

Módosítás  91 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és azok halászatára vonatkozó többéves 

terv 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E fejezet eltérő rendelkezéseinek 

hiányában az e fejezetben előírt ellenőrzési 

intézkedéseket az 1224/2009/EK 

rendeletben az 1–7. csoportba tartozó 

tengerfenéken élő állományokra előírtakon 

felül kell alkalmazni. 

E fejezet eltérő rendelkezéseinek 

hiányában az e fejezetben előírt ellenőrzési 

intézkedéseket az 1224/2009/EK 

rendeletben a tengerfenéken élő 

állományokra előírtakon felül kell 

alkalmazni. 

Or. en 

 

 


