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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0381/353 

Módosítás  353 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL 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 

24 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amikor a tagállamok a 19. cikknek 

megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak 

be annak érdekében, hogy egy adott 

tengermedence vonatkozásában engedélyt 

kérjenek az V. melléklet E. részében leírt 

innovatív halászeszközök, köztük az 

elektromos vonóháló használatára vagy 

használatának meghosszabbítására, 

értékelést nyújtanak be az ilyen 

halászeszközök célfajokra, érzékeny 

fajokra és érzékeny élőhelyekre gyakorolt 

várható hatásairól. 

(1) Amikor a tagállamok a 19. cikknek 

megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak 

be annak érdekében, hogy egy adott 

tengermedence vonatkozásában engedélyt 

kérjenek az innovatív halászeszközök 

használatára vagy használatának 

meghosszabbítására, értékelést nyújtanak 

be az ilyen halászeszközök célfajokra, 

érzékeny fajokra és érzékeny élőhelyekre 

gyakorolt várható hatásairól. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/354 

Módosítás  354 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL 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 

24 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az innovatív halászeszközök 

használata nem engedélyezhető olyan 

esetben, amikor az értékelések szerint 

használatuk negatív hatásokkal jár az 

érzékeny élőhelyekre és a nem célfajokra 

nézve. 

(3) Az innovatív halászeszközök 

használata csak olyan esetben 

engedélyezhető, amikor az értékelések 

szerint használatuk nem jár negatív 

hatásokkal az állatjólétre, az érzékeny 

élőhelyekre és a nem célfajokra nézve. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/355 

Módosítás  355 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu 

Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL 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 – 3 sor 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg  

Legalább 80 mm 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 80 mm ICES IVb körzet az é. 

sz. 54° 30’-től délre és 

ICES IVc körzet 

Nyelvhalra irányuló 

célzott halászat 

merevítőrudas 

vonóhálóval. A háló 

elülső részének felső 

felébe egy legalább 

180 mm szembőségű 

hálómezőt kell 

illeszteni. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/356 

Módosítás  356 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu 

Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL 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 – E rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Innovatív halászati módszerek törölve 

Elektromos vonóháló használata az ICES 

IVb és IVc körzetben 
 

A 13. cikk ellenére az elektromos 

vonóhálóval folytatott halászat 

engedélyezett az ICES IVb és IVc 

körzetben, amennyiben teljesülnek az e 

rendelet 27. cikke (1) bekezdésének második 

francia bekezdésével összhangban a 

felhasznált elektromos impulzusok 

jellemzői, valamint a WGS84 

koordinátarendszerben megadott alábbi 

pontokat loxodromákkal összekötő vonaltól 

délre fekvő területeken érvényben lévő 

ellenőrzési és nyomonkövetési intézkedések 

tekintetében meghatározott feltételek:  

 

– az Egyesült Királyság keleti partján az é. 

sz. 55°-on lévő pont 
 

– onnan kelet felé az é. sz. 55°, k. h. 5°-ig   

– onnan kelet felé a Dánia nyugati partján 

az é. sz. 56°-án lévő pontig.  
 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/357 

Módosítás  357 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL 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 – 1 a albekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. A xeito eresztőhálóknál 23 és 40 

mm közötti szembőségű halászeszközt kell 

használni. 

Or. en 

 

 


