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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2018 A8-0381/336 

Módosítás  336 

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 – 2 bekezdés – táblázat – 3 sor 

 

 

A Bizottság által javasolt 

szöveg 

 

Legalább 80 mm Egész terület A fogási korlátok hatálya alá nem 

tartozó fajok célzott halászata. 

Módosítás  

Legalább 60 mm Egész terület A fogási korlátok hatálya alá nem 

tartozó fajok célzott halászata (a 

fogások 30%-a). 

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 

 

10.1.2018 A8-0381/337 

Módosítás  337 

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 – 4 a sor (új) 

 

 

A Bizottság által 

javasolt szöveg 

 

   

Módosítás  

Legalább 40mm Egész terület Tengeri márnák, garnéla (Penaeus 

spp), sáskarák, Dicloglossa cuneata és 

rigóhal célzott halászata (a fogások 

40%-a). 

  

Or. en 

Indokolás 

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

 

10.1.2018 A8-0381/338 

Módosítás  338 

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 – C rész – 1 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) október 1. és a következő év január 

31. napja között a következő pontokat 

sorrendben összekötő vonallal határolt 

földrajzi területen: 

a) A halászati tilalom hatálya alá 

vont területen azok a fenékvonóhálós 

hajók halászhatnak, amelyek megfelelnek 

az alábbi jellemzőknek: 

–  – é. sz. 43° 46,5’, ny. 

h. 07° 54,4’ 

– legalább 70 mm-es szembőségű 

halászeszköz használata; valamint 

– – é. sz. 44° 01,5’, ny. h. 07° 

54,4’ 

– az általuk az előző évben kifogott 

szürke tőkehal átlagmennyisége nem 

haladhatja meg a teljes kifogott 

mennyiség 8%-át. 

–   é. sz. 43° 25,0’, ny. h. 09° 

12,0’ 

 

–  é. sz. 43° 10,0’, ny. h. 09° 12,0’  

Or. en 

Indokolás 

 Amióta a Vizcayai-öbölben a fenékvonóhálós hajóflották többségénél a 70 mm szembőséget 

alkalmazzák, a szürke tőkehal a fogásoknak alig 7 %-át teszi ki. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/339 

Módosítás  339 

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 – C rész – 4 bekezdés – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Statikus hálók használata az ICES 

VIII, IX, X és XII alterületnek a ny. h. 27°-

tól keletre eső részén 

(4) Statikus hálók használata az ICES 

IX, X és XII alterületnek a ny. h. 27°-tól 

keletre eső részén 

Or. en 

Indokolás 

A VIII alterületen belül 800 méteres mélység alatt hagyományosan statikus hálókat 

használnak. Célszerű fenntartani a jelenlegi helyzetet, hogy a rendelet hatályba lépésével 

elkerüljük a működési nehézségeket. Szükség esetén regionális intézkedések révén 

megoldhatók a szükséges módosítások. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/340 

Módosítás  340 

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 – D rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 

Indokolás 

A cetféléknek a területen való előfordulása igen csekély, és véletlenszerű kifogásuk 

gyakorlatilag nulla. A területen nem találhatók érzékeny tengeri madárfajok. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/341 

Módosítás  341 

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 

IX melléklet – C rész – 6 bekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Tilos a nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus 

bogaraveo) alábbi halászeszközökkel 

folytatott célzott halászata: 

Tilos a nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus 

bogaraveo) alábbi halászeszközökkel 

folytatott célzott halászata (a fogások 20%-

a): 

Or. en 

 

 


