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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az MFH elérésére és 

fenntartására vonatkozó célkitűzésnek 

megfelelő halászati mortalitás (a 

továbbiakban: F) célértékét célszerű a 

maximális fenntartható hozamnak 

megfelelő értékek (a továbbiakban: FMSY 

) tartományaként meghatározni. E 

tudományos szakvéleményen alapuló 

tartományokra a tudományos 

szakvélemények változásainak 

figyelembevételéhez szükséges 

rugalmasság biztosítása, a kirakodási 

kötelezettség teljesítéséhez való 

hozzájárulás, valamint a vegyes halászat 

jellemzőinek figyelembevétele érdekében 

van szükség. Az FMSY tartományokat a 

Nemzetközi Tengerkutatási Tanács 

(ICES) számította ki olyan módon, hogy 

hosszú távon az MFH-hoz képest 

maximum 5%-os hozamcsökkenést 

eredményezzenek40. A tartomány felső 

határát úgy csökkenetették, hogy annak a 

valószínűsége, hogy az állomány a Blim 

vagy az Abundancelimit érték alá essen, 

nem több, mint 5%. E felső határérték 

megfelel továbbá az ICES „irányadó 

szabályának”41, amely jelzi, hogy 

amennyiben a szaporodóképes biomassza 

vagy az abundancia rossz állapotú, az F 

értékét olyan szintre kell csökkenteni, 

(12) A halállományok lehető 

legrövidebb időn belüli visszaállítása 
érdekében azon szintek fölé, amelyek 

képesek a maximális fenntartható 

hozamot biztosítani, a maximális 

fenntartható kiaknázási arányt 

fokozatosan, egyre növekvő alapon kell 

elérni legkésőbb 2020-ig minden 

halállomány esetében, majd ezt követően 

ezen a szinten kell tartani, összhangban az 

ENSZ 14. fenntartható fejlesztési céljával 

és az 1380/2013/EU rendelettel. 
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amely nem haladja meg azt a felső határt, 

amely megegyezik az FMSY pontértékkel, 

szorozva a szaporodóképes biomasszával 

vagy abundanciával a TAC évben, osztva 

az MFH Btrigger vagy 

Abundancelimit.értékkel. Az ICES ezeket 

a szempontokat és irányadó szabályt 

alkalmazza a halászati mortalitásról és a 

fogási lehetőségekről szóló tudományos 

szakvéleménye kibocsátásához. 

__________________ __________________ 

40 Az EU arra irányuló kérése, hogy az 

ICES a kiválasztott északi-tengeri és balti-

tengeri állományok tekintetében határozza 

meg az FMFH-tartományokat. 

 

41 Az ICES szakvélemény általános 

háttere, 2015. július. 

 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (2) és (3) bekezdéstől eltérve egy 

állományra vonatkozóan a halászati 

lehetőségek meghatározhatók az I. 

melléklet B. oszlopában megállapított 

halászati mortalitási tartományokkal 

összhangban is, feltéve, hogy az érintett 

állomány a szaporodóképes állomány 

biomasszájának legalacsonyabb szintjére 

vonatkozó, a II. melléklet A. oszlopában 

megállapított referenciapontnál nagyobb: 

törölve 

a) ha vegyes halászat esetén 

tudományos szakvélemények vagy 

bizonyítékok alapján szükség van rá a 3. 

cikkben meghatározott célkitűzések 

eléréséhez; 

 

b) ha a fajon belüli vagy fajok közötti 

dinamikák miatt tudományos 

szakvélemények vagy bizonyítékok alapján 

az állomány komoly károsodásának 

elkerüléséhez szükség van rá; vagy 

 

c) az egymást követő évek halászati 

lehetőségei több mint 20%-os 

változásának elkerülése érdekében. 

 

Or. en 

 

 


