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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0381/320 

Módosítás  320 

Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) bekezdés ellenére a Balti-

tengeren tilos bármilyen eresztőhálót a 

fedélzeten tartani vagy a tengerbe kivetni. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A Balti-tengeren azért vezették be az eresztőhálók használatát, hogy elkerüljék a delfinek 

véletlenszerű kifogását. Lengyelországban készültek olyan tudományos beszámolók, amelyek 

szerint az eresztőhálós halászatnál nem kerül sor a delfinek véletlenszerű kifogására. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0381/321 

Módosítás  321 

Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 4 bekezdés – 5 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- a következő fajokhoz vagy 

családokhoz sorolható cápák: Hexanchus 

griseus; Cetorhinus maximus; az 

Alopiidae családba tartozó összes faj; 

Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; 

Lamnidae. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

E rendelkezés kifejezetten a Földközi-tengerre vonatkozik. Nem szabad általánosságban más 

tengermedencékre alkalmazni. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0381/322 

Módosítás  322 

Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 4 sor 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg  

Legalább 80mm ICES IVb körzet az é. sz. 

54° 30’-től délre és ICES 

IVc körzet 

Nyelvhalra irányuló 

célzott halászat 

merevítőrudas 

vonóhálóval vagy 

elektromos vonóhálóval. 
A háló elülső részének 

felső felébe egy legalább 

180 mm szembőségű 

hálómezőt kell illeszteni. 

Módosítás  

Legalább 80mm1a ICES IVb körzet és ICES 

IVc körzet 

Nyelvhalra irányuló 

célzott halászat (a fogások 

15%-a) merevítőrudas 

vonóhálóval. A háló 

elülső részének felső 

felébe egy legalább 180 

mm szembőségű 

hálómezőt kell illeszteni. 

 

 

________  A vékonybajszú 

tőkehalra, a makrélára és 

a fogási korlátok hatálya 

alá nem tartozó fajokra 

irányuló célzott halászat 

(vegyes fogások 55%-a). 

A halászeszközre egy 
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legalább 100 mm 

szembőségű, négyzetes 

szemekből álló hálómezőt 

kell felszerelni. 
1a A halászhajóknak tilos 

32 és 99mm közötti 

szembőségű 

merevítőrudas vonóhálót 

használniuk a következő 

pontokat összekötő 

vonaltól északra: az 

Egyesült Királyság keleti 

partvonalán az é. sz. 55°-

on lévő pont, onnan 

keletre az é. sz. 55°, k. h. 

5°, onnan északra az é. 

sz. 56°, és onnan keletre 

Dánia nyugati 

partvonalán az é. sz. 56°-

on lévő pont. Tilos 32 és 

119mm szembőségű 

merevítőrudas vonóhálót 

használni az ICES IIa 

körzetben és az ICES IV 

alterületnek az é. sz. 56° 

00′-től északra eső 

részén. 

  

Or. en 

Indokolás 

A módosítás átveszi a jelenleg alkalmazandó jogszabályt. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0381/323 

Módosítás  323 

Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – B rész – 2 bekezdés – táblázat – 3 sor 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg  

Legalább 100 mm Egész terület A nyelvhal vagy a 

fogási korlátok 

hatálya alá nem 

tartozó fajok 

célzott halászata. 

Módosítás  

Legalább 90 mm Egész terület A lepényhal-

alakúak (a 

fogások 50%-a) 
vagy a fogási 

korlátok hatálya 

alá nem tartozó 

fajok (a fogások 

50%-a) célzott 

halászata. 

Or. en 

Indokolás 

A 90 mm-es szembőségre vonatkozó rendelkezés jelenleg a VIId, IIa körzetekben és az Északi-

tenger körzetében alkalmazandó (a 850/98/EK rendelet VI. melléklete). Ennek a 

szembőségnek az alkalmazását erre a konkrét halászati módszerre a fogások bizonyos 

százalékához kell kötni. A százalék megállapítása az egyes halászati módszerek valós 

helyzetéhez igazodik. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0381/324 

Módosítás  324 

Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – A rész – táblázat – 14 sor 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg  

Makrélák (Scomber spp.) 20 cm 

Módosítás  

Makrélák (Scomber spp.) 20 cm1a 

 

 ___________ 

 1a A szardíniára, szardellára, heringre, 

fattyúmakrélára és makrélára vonatkozó 

minimális állományvédelmi 

referenciaméreteket az egyes fajok 

fedélzeten tartott teljes fogása 

élőtömegének 10%-áig nem kell 

alkalmazni. 
 A szokásos méretnél kisebb szardínia, 

szardella, hering, fattyúmakréla és 

makréla százalékos arányát a fedélzeten 

lévő összes tengeri élőlény élősúlyának 

arányában, osztályozás után vagy partra 

rakodáskor kell kiszámítani. 
 Ezt a százalékos arányt egy vagy több 

reprezentatív minta alapján kell 

kiszámítani. A 10%-os határt 

átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, 

raktározáskor, kiállításkor vagy 

értékesítéskor tilos meghaladni. 

Or. en 
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Indokolás 

A módosítás célja a jelenlegi jogszabályok megtartása. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0381/325 

Módosítás  325 

Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 3 sor 

 

 

A Bizottság által javasolt 

szöveg 

 

Legalább 100 mm Egész terület A szürke tőkehal és a 

vékonybajszú tőkehal 

célzott halászata. A 

halászeszközre egy 100 mm 

szembőségű, négyzetes 

szemekből álló hálómezőt 

kell felszerelni. 

Módosítás  

Legalább 80 mm ICES VII körzet A szürke tőkehal, 

rombuszhal és ördöghal 

(együttesen a fogások 50%-

a) vagy a vékonybajszú 

tőkehal (a fogások 50%-a) 

célzott halászata. A 

halászeszközre egy 80 mm 

szembőségű, négyzetes 

szemekből álló hálómezőt 

kell felszerelni. 

  A lepényhal-alakúak (a 

fogások 30%-a) 

kitámasztott szájú 

vonóhálóval történő célzott 

halászata1a vagy a fogási 

korlátok hatálya alá nem 

tartozó fajok célzott 

halászata (a fogások 50%-

a). A halászeszközre egy 
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legalább 80 mm 

szembőségű, négyzetes 

szemekből álló hálómezőt 

kell felszerelni. 

  __________________ 

  1aA teljes fogás legfeljebb 

10%-ban tartalmazhat 

közönséges tőkehalat és 

foltos tőkehalat. 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  

Or. en 

Indokolás 

A fogások összetétele alapján érdemes meghatározni külön ezekre a halászati módszerekre 

vonatkozó szembőséget. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0381/326 

Módosítás  326 

Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 4 sor 

 

 

A Bizottság által javasolt 

szöveg 

 

Legalább 80mm Egész terület A Nephrops norvegicus vagy a 

fogási korlátok hatálya alá nem 

tartozó fajok célzott halászata. A 

halászeszközre egy legalább 120 

mm szembőségű, négyzetes 

szemekből álló hálómezőt vagy egy 

legfeljebb 35 mm rácsrúdtávolságú 

szelektáló rácsot vagy azzal 

egyenértékű szelektáló eszközt kell 

felszerelni. 

Módosítás  

Legalább 80mm Egész terület A Nephrops norvegicus célzott 

halászata (a fogások 30%-a). A 

halászeszközre egy legalább 120 

mm szembőségű, négyzetes 

szemekből álló hálómezőt vagy egy 

legfeljebb 35 mm rácsrúdtávolságú 

szelektáló rácsot vagy azzal 

egyenértékű szelektáló eszközt kell 

felszerelni. 

Or. en 

Indokolás 

A fogások összetétele alapján érdemes meghatározni külön ezekre a halászati módszerekre 



 

AM\1143256HU.docx  PE614.331v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

vonatkozó szembőséget. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0381/327 

Módosítás  327 

Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 5 sor 

 

 

A Bizottság által javasolt 

szöveg 

 

Legalább 80mm ICES VIIa, 

VIIb, VIId, 

VIIe, VIIh és 

VIIj körzet 

Nyelvhalra irányuló célzott halászat 

merevítőrudas vonóhálóval. A háló 

elülső részének felső felébe egy 

legalább 180 mm szembőségű 

hálómezőt kell illeszteni. 

Módosítás  

Legalább 80mm ICES VIIa, 

VIIb, VIId, 

VIIe, VIIf, 

VIIg, VIIh és 

VIIj körzet 

Nyelvhalra irányuló célzott halászat 

(a fogások 15%-a) merevítőrudas 

vonóhálóval. A háló elülső részének 

felső felébe egy legalább 180 mm 

szembőségű hálómezőt kell 

illeszteni. 

Or. en 

Indokolás 

A fogások összetétele alapján érdemes meghatározni külön ezekre a halászati módszerekre 

vonatkozó szembőséget. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0381/328 

Módosítás  328 

Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 5 a sor (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt 

szöveg 

 

   

Módosítás  

Legalább 80mm ICES VIId és 

VIIe alkörzet 

Vékonybajszú tőkehal, makréla 

vagy fogási korlátok hatálya alá 

nem tartozó fajok célzott halászata 

(együttesen 50%). 

Or. en 

Indokolás 

A fogások összetétele alapján érdemes meghatározni külön ezekre a halászati módszerekre 

vonatkozó szembőséget. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0381/329 

Módosítás  329 

Gabriel Mato 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – B rész – 2 bekezdés – táblázat – 3 sor 

 

 

A Bizottság által javasolt 

szöveg 

 

Legalább 100 mm Egész terület A nyelvhal vagy a fogási korlátok 

hatálya alá nem tartozó fajok célzott 

halászata. 

Módosítás  

Legalább 100mm1a Egész terület A lepényhal-alakúak (a fogások 50 

%-a) vagy a fogási korlátok hatálya 

alá nem tartozó fajok (a fogások 50 

%-a) célzott halászata. 

_______  A foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a 

közönséges lepényhal és a 

farkassügér célzott halászata (a 

fogások 70%-a). 

1aAz ICES VIId körzet 

vonatkozásában a 90 mm-

es szembőség 

alkalmazandó. 

  

Or. en 

Indokolás 

A módosítás átveszi a jelenleg alkalmazandó jogszabályt. 

 

 


