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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2018 A8-0381/330 

Módosítás  330 

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 – C rész – 7.1 pont – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7.1 Amennyiben a fedélzeten tartott 

fogásban több mint 50 tonna makréla 

található, tilos a 80 mm-nél kisebb 

szembőségű zsákvéggel rendelkező 

vontatott halászeszközzel vagy az 

erszényes kerítőhálóval folytatott célzott 

makrélahalászat a WGS84 

koordinátarendszerben megadott alábbi 

pontokat sorrendben loxodromákkal 

összekötő vonallal határolt területen: 

7.1 A WGS84 koordinátarendszerben 

megadott alábbi pontokat sorrendben 

loxodromákkal összekötő vonallal határolt 

területen tilos a 80 mm-nél kisebb 

szembőségű zsákvéggel rendelkező 

vontatott halászeszközzel vagy az 

erszényes kerítőhálóval folytatott célzott 

makrélahalászat, kivéve ha a makréla 

súlya nem haladja meg a fedélzeten lévő 

kifogott makréla és egyéb tengeri 

élőlények teljes élőtömegének 15%-át: 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja, hogy a halászat igazodjon a valós helyzethez. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/331 

Módosítás  331 

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 – C rész – 9.1 pont – 1 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- szürke tőkehal célzott halászatára 

használt, legalább 120 mm szembőségű és 

legfeljebb 100 hálószem mélységű, 

fenéken rögzített kopoltyúhálók, 

amennyiben a hajónként telepített hálók 

összesített hossza nem haladja meg a 25 

km-t, és a maximális merítési idő 24 óra, 

- szürke tőkehal célzott halászatára 

(a fogások 85%-a) használt, legalább 100 

mm szembőségű és legfeljebb 100 

hálószem mélységű, fenéken rögzített 

kopoltyúhálók, amennyiben a hajónként 

telepített hálók összesített hossza nem 

haladja meg a 25 km-t, és a maximális 

merítési idő 24 óra, 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/332 

Módosítás  332 

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 

VII 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 

 

10.1.2018 A8-0381/333 

Módosítás  333 

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 

VII melléklet – A rész – táblázat – 16 sor 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Fattyúmakrélák (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Az Azori-szigetekkel szomszédos, 

Portugália felségterületéhez vagy 

joghatósága alá tartozó vizeken kifogott 

fattyúmakrélára (Trachurus pictaratus) nem 

vonatkozik minimális állományvédelmi 

referenciaméret. 

Módosítás  

Fattyúmakrélák (Trachurus spp.) 15 cm1,1a, 1b 

 __________________ 

 1 Az Azori-szigetekkel szomszédos, 

Portugália felségterületéhez vagy 

joghatósága alá tartozó vizeken kifogott 

fattyúmakrélára (Trachurus pictaratus) nem 

vonatkozik minimális állományvédelmi 

referenciaméret. 

 1a. Legfeljebb 5% lehet a 12 és 15 cm 

közötti méretű fattyúmakrélák aránya. E 

mennyiség ellenőrzése tekintetében a 

fogások tömegére vonatkozó átváltási 

együttható: 1,20. E rendelkezések nem 

vonatkoznak a kirakodási kötelezettség 

hatálya alá tartozó fogásokra. 

 1b Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkétől 
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eltérve a szardínia, a szardella, a hering, a 

fattyúmakréla és a makréla minimális 

állományvédelmi referenciaméretei nem 

alkalmazandók minden egyes említett faj 

fedélzeten tartott teljes fogásai 

élőtömegének 10%-áig. 

 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. 

 A százalékarány egy vagy több 

reprezentatív minta alapján számítható ki. 

A 10%-os határt átrakodáskor, 

kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, 

kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos 

meghaladni. 

Or. en 

Indokolás 

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

 

10.1.2018 A8-0381/334 

Módosítás  334 

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 

VII melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat – 2 a sor (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg  

  

Módosítás  

Legalább 70mm1a Egész terület Nincs 

_________   

1a. A szürke tőkehal célzott halászata 

során legalább 110 mm szembőségű 

halászeszközt kell használni (a 

fogások 40%-a) az ICES VIII a, b, d 

és e körzetben. 

  

Or. en 

Indokolás 

A módosítás a jelenleg a területen érvényes szembőséget veszi át. Lehetővé teszi továbbá a 

jelenlegi szembőség fenntartását a szürke tőkehal esetében. A jelenlegi 20%-os határ azonban 

a jelenlegi gyakorlat fényében problematikusnak tűnik. Ezért javasoljuk a határ 40%-ban 

történő megállapítását, ami lehetővé tenné a kirakodási kötelezettség alkalmazását anélkül, 

hogy ez drasztikus következményekkel járna a jelenlegi halászati gyakorlatokra nézve. 
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10.1.2018 A8-0381/335 

Módosítás  335 

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 

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

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg  

Legalább 55 mm Egész terület A fogási korlátok 

hatálya alá nem 

tartozó fajok vagy 

a nagyszemű 

vörösdurbincs 
célzott halászata. 

Módosítás   

Legalább 55 mm Egész terület A fogási korlátok 

hatálya alá nem 

tartozó fajok 

célzott halászata 

(a fogások 30%-

a). 

  Nagyszemű 

vörösdurbincs 

célzott halászata 

(a fogások 30%-

a). 

  Makréla, 

fattyúmakréla és 

kék puhatőkehal 

célzott halászata 

(a fogások 60%-

a). 

Or. en 
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Indokolás 

A módosítás átveszi a jelenleg alkalmazandó jogszabályt. 

 

 


