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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.9.2017 A8-0263/92 

Módosítás  92 

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 

16 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

16. cikk törölve 

Az 1., 2., 3., 4. és 7. csoportra vonatkozó 

kijelölt kikötők 

 

A többéves terv hatálya alá tartozó fajok 

élőtömegére alkalmazandó küszöb, amely 

felett a halászhajóknak a fogást az 

1224/2009/EK rendelet 43. cikkében 

foglaltak szerint egy kijelölt kikötőben vagy 

egy parthoz közeli helyen kell kirakodniuk, 

a következőképpen alakul:  

 

a)  1. csoport: 2 tonna;  

b)  2. és 4. csoport: 1 tonna;  

c)  3. csoport: 2 tonna;  

d)  7. csoport: 2 tonna;  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Módosítás  93 

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 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  Amikor a tudományos 

szakvélemények azt jelzik, hogy egy adott 

évre vonatkozóan az 1. csoportban lévő 

állományok szaporodóképes biomasszája 

az MSY Btrigger érték alatt, vagy a 2. 

csoportban lévő funkcionális egységek 

bármelyikének abundanciája a II. melléklet 

A. oszlopában szereplő Abundancebuffer 

érték alatt van, minden megfelelő 

korrekciós intézkedést foganatosítani kell 

az illető állomány vagy funkcionális 

egység gyors visszatérésének biztosítására, 

hogy meghaladják azon szinteket, amelyek 

képesek a maximális fenntartható hozam 

biztosítására. Konkrétan, a 4. cikk (2) 

bekezdésétől eltérően, a halászati 

lehetőséget olyan szintekre kell beállítani, 

amelyek összeegyeztethetők a halászati 

mortalitással, figyelembe véve a biomassza 

vagy az abundancia csökkenését, amely az 

I. melléklet A. oszlopban meghatározott 

tartomány alá csökken.  

(1)  Amikor a tudományos 

szakvélemények azt jelzik, hogy egy adott 

évre vonatkozóan az 1. csoportban lévő 

állományok szaporodóképes biomasszája 

az MSY Btrigger érték alatt, vagy a 2. 

csoportban lévő funkcionális egységek 

bármelyikének abundanciája a II. melléklet 

A. oszlopában szereplő Abundancebuffer 

érték alatt van, minden megfelelő 

korrekciós intézkedést foganatosítani kell 

az illető állomány vagy funkcionális 

egység gyors visszatérésének biztosítására, 

hogy meghaladják azon szinteket, amelyek 

képesek a maximális fenntartható hozam 

biztosítására. Konkrétan – a 4. cikk (2) 

bekezdésétől eltérően – a halászati 

lehetőséget olyan szintekre kell beállítani, 

amelyek összeegyeztethetők a halászati 

mortalitással, figyelembe véve a biomassza 

vagy az abundancia csökkenését, amely az 

I. melléklet B. oszlopban meghatározott 

tartomány alá csökken.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/94 

Módosítás  94 

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 

12 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12a. cikk 

 Halászati engedélyek és 

kapacitásgazdálkodási intézkedések 

 (1)  Az Északi-tenger, a La-Manche 

csatorna keleti része és a Skagerrak – 

amelyek e rendelet hatálya alá tartoznak – 

vonatkozásában minden tagállam halászati 

engedélyt ad ki a lobogója alatt közlekedő 

azon hajóknak, amelyek a szóban forgó 

területeken halászati tevékenységet 

folytatnak az alábbi halászeszközök 

valamelyikével:  

 a)  olyan fenékvonóhálók és 

kerítőhálók (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, 

SPR), amelyek szembősége: 

 i.  100 mm-es vagy annál nagyobb 

TR1; 

 ii.  70 mm-nél nagyobb vagy azzal 

egyenlő, de 100 mm-nél kisebb TR2; 

 iii.  16 mm-es vagy annál nagyobb, de 

32 mm-nél kisebb TR3; 

 b)  olyan merevítőrudas vonóhálók 

(TBB), amelyek szembősége: 

 i.  120 mm-es vagy annál nagyobb 

BT1; 

 ii.  80 mm-es vagy annál nagyobb, de 

120 mm-nél kisebb BT2; 

 c)  kopoltyúhálók és állítóhálók (GN); 

 d)  tükörhálók (GT); 
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 e)  horogsorok (LL). 

 (2)  A kapacitásra vonatkozóan az 

1380/2013/EU rendelet II. mellékletében 

megállapított felső határértékek sérelme 

nélkül, az e rendelet 1. cikkében említett 

valamennyi földrajzi terület 

vonatkozásában az e cikk (1) bekezdésével 

összhangban kiadott halászati engedéllyel 

rendelkező hajók kW-ban kifejezett 

összkapacitása nem lehet nagyobb, mint a 

2006-ban vagy 2007-ben az adott földrajzi 

területen az (1) bekezdésben említett 

halászeszközök egyikével halászati 

tevékenységet folytató hajók maximális 

kapacitása.  

 (3)  Minden tagállam összeállítja és 

vezeti a bekezdésben említett halászati 

engedéllyel rendelkező hajók jegyzékét, és 

azt hivatalos honlapján elérhetővé teszi a 

Bizottság és a többi tagállam számára. 

 (4)  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 e cikk módosítása 

céljából. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/95 

Módosítás  95 

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 

14 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 14a.  A hobbihorgászat jelentős hatással 

lehet a tengerfenéki halállományokra. 

Ezért lehetővé kell tenni a társjogalkotók 

számára, hogy ezekre vonatkozóan 

gazdálkodási és technikai intézkedéseket 

alkalmazzanak, amennyiben azok 

szükségesek az állományok 

fenntarthatóságának biztosítása 

érdekében. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.9.2017 A8-0263/96 

Módosítás  96 

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 

10 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10a. cikk 

 A hobbihorgászat hatása 

 Amennyiben az 1224/2009/EK rendelet 

55. cikk (4) bekezdésével összhangban 

megállapítást nyer, hogy a hobbihorgászat 

jelentős hatással van az állományra, a 

társjogalkotók dönthetnek úgy, hogy a 

hobbihorgászat érintett tevékenységei 

vonatkozásában gazdálkodási és technikai 

intézkedéseket alkalmaznak, amennyiben 

azok szükségesek az állomány 

fenntarthatóságának biztosítása 

érdekében. 

Or. en 

 

 


