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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

22.10.2018 A8-0310/91 

Módosítás  91 

Linnéa Engström 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0310/2018 

Alain Cadec 

A nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára 

vonatkozó többéves terv 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9a. „A rendelkezésre álló legjobb 

tudományos szakvélemények” a 

legfrissebb tudományos adatokon és 

módszereken alapuló, uniós vagy 

nemzetközi szinten elismert független 

nemzetközi tudományos testület, például a 

Halászati Tudományos, Műszaki és 

Gazdasági Bizottság (HTMGB) vagy 

Nemzetközi Tengerkutatási Tanács 

(ICES) által közzétett vagy lektorált, 

nyilvánosan hozzáférhető tudományos 

szakvéleményeket jelentik, és megfelelnek 

az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkében 

meghatározott követelményeknek. 

Or. en 

Indokolás 

A halászati gazdálkodási döntések alapját képező tudományos szakvéleményeknek független 

és nemzetközi tudományos szervezetek munkájára kell épülniük. 



 

AM\1166923HU.docx  PE624.184v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

22.10.2018 A8-0310/92 

Módosítás  92 

Linnéa Engström 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0310/2018 

Alain Cadec 

A nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára 

vonatkozó többéves terv 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 7. cikk sérelme nélkül, a norvég 

homár állományára vonatkozó teljes 

kifogható mennyiség a nyugati vizeken 

megegyezhet a funkcionális egységek fogási 

határértékeinek és a funkcionális 

egységeken kívüli statisztikai 

négyszögeknek az összegével. 

(3) A 7. cikk sérelme nélkül, a norvég 

homár állományára vonatkozó, a nyugati 

vizeken kifogható teljes mennyiséget 

minden egyes funkcionális egység 

esetében meg kell határozni, és szükség 

esetén a konkrét funkcionális egységek 

védelmét célzó intézkedéseket kell 

elfogadni. 

Or. en 

Indokolás 

A független nemzetközi tudományos testületek által kiadott, rendelkezésre álló legjobb 

tudományos szakvélemények sok éve hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy ezeket a föld alá 

rejtőző fajokat a funkcionális egységek révén kezeljék. 
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22.10.2018 A8-0310/93 

Módosítás  93 

Linnéa Engström 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0310/2018 

Alain Cadec 

A nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára 

vonatkozó többéves terv 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben közös érdekű 

állományokat harmadik országok is 

kiaknáznak, az Unió tárgyalásba kezd e 

harmadik országokkal annak érdekében, 

hogy az említett állományokkal folytatott 

gazdálkodás fenntartható módon, az 

1380/2013/EU rendelet és különösen annak 

2. cikke (2) bekezdése, valamint e rendelet 

célkitűzéseivel összhangban történjen. Ha 

nem születik hivatalos megállapodás, az 

Unió minden tőle telhetőt megtesz, hogy a 

fenntartható állománygazdálkodás lehetővé 

tétele érdekében legalább közös megegyezés 

szülessen ezen állományok halászatát 

illetően, elősegítve ezzel, hogy az uniós 

szereplők egyenlő feltételekkel vehessenek 

részt ezen állományok halászatában. 

(1) Amennyiben közös érdekű 

állományokat harmadik országok is 

kiaknáznak, az Unió tárgyalásba kezd e 

harmadik országokkal annak érdekében, 

hogy az említett állományokkal folytatott 

gazdálkodás fenntartható módon, az 

1380/2013/EU rendelet és különösen annak 

2. cikke (2) bekezdése, valamint e rendelet 

célkitűzéseivel összhangban történjen. Ha 

nem születik hivatalos megállapodás, az 

Unió minden tőle telhetőt megtesz, hogy 

közös megegyezés szülessen ezen 

állományok halászatát illetően arra 

vonatkozóan, hogy a fajok kiaknázása 

legkésőbb 2020-ig eléri az MFH-arányt és 

azt követően is ezen a szinten marad. 

Or. en 
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22.10.2018 A8-0310/94 

Módosítás  94 

Linnéa Engström 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0310/2018 

Alain Cadec 

A nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára 

vonatkozó többéves terv 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság [e rendelet 

hatálybalépésétől számított öt év elteltével] 

és azt követően ötévente jelentést nyújt be az 

Európai Parlament és a Tanács részére a 

tervnek az e rendelet alkalmazási körébe 

tartozó állományok és az őket kiaknázó 

halászati tevékenységek tekintetében elért 

eredményeiről és az azokra gyakorolt 

hatásairól, különös tekintettel a 3. cikkben 

meghatározott célok elérésére. 

(1) A Bizottság [e rendelet 

hatálybalépésétől számított öt év elteltével] 

és azt követően ötévente jelentést nyújt be 

az Európai Parlament és a Tanács részére a 

tervnek az e rendelet alkalmazási körébe 

tartozó állományok és az őket kiaknázó 

halászati tevékenységek tekintetében elért 

eredményeiről és az azokra gyakorolt 

hatásairól, különös tekintettel a 3. cikkben 

meghatározott célok elérésére, köztük a 

halállományok helyreállítása és a 

maximális hozam biztosítására képes szint 

feletti szinten tartása, és a jó környezeti 

állapot felé tett előrelépés. A Bizottság, 

különösen egy adott halászati lehetőség 

meghatározását követően jelentést tesz arról, 

hogy e határozatok hogyan felelnek meg e 

rendelet követelményeinek. 

Or. en 

 

 


