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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.11.2018 A8-0337/88 

Módosítás  88 

Norica Nicolai 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  ca) „MFH B-visszajutás”: olyan 

determinisztikus biomassza-határérték, 

amely alatt valamely állomány csökkent 

reprodukciós képességűnek tekintendő, 

ideértve bármely további szükséges 

biomassza-tartalékot is. Az MFH B-

visszajutási stratégia keretében az MFHB-

visszajutás az a minimális biomassza, 

amelynek a halászatot követően minden 

évben a tengerben kell maradnia, és 

amely a legmagasabb fenntartható 

hozamot biztosítja, a teljes reprodukciós 

képesség 95%-os valószínűséggel való 

biztosításához szükséges szaporodóképes 

állomány elégséges biomasszájának 

fenntartásával. Az MFH B-visszajutás 

értékét a HTMGB évenkénti alapon adja 

meg; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0337/89 

Módosítás  89 

Norica Nicolai 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  cb) „F-plafon”: a kiaknázási arányok 

felső határa a biomassza magas szintje 

esetén, amelynek értékét a HTMGB adja 

meg. Az F felső határának 

meghatározásával a tengerbe visszajutó 

biomassza az adott állomány méretével 

arányosan nő, megőrizve annak nagy 

valószínűségét, hogy sikerül elérni a 

szaporodás céljából visszamaradó 

biomassza minimális szintjét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0337/90 

Módosítás  90 

Norica Nicolai 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (1a) A biomassza-visszajutási stratégia 

alkalmazása esetén és az 1380/2013/EU 

rendelet 16. cikkének (4) bekezdésével 

összhangban, amikor a Tanács minden 

egyes állományra vonatkozóan 

meghatározza a halászati lehetőségeket, 

akkor ezeket a 2022. halászati évtől 

kezdődően úgy kell megállapítani, hogy 

megfeleljenek az állomány MFH B-

visszajutást meghaladó becsült 

biomasszaszintjének, de bizonyos 

határértékekhez kell igazodniuk, hogy a 

halászati mortalitás ne haladja meg az F-

plafont. 

 A rendelkezésre álló legmegalapozottabb 

tudományos szakvélemények alapján az 

állomány MFH B-visszajutást meghaladó, 

kivonható biomasszahányadát úgy kell 

megállapítani, hogy a kifogható 

mennyiség esetében 5%-nál kisebb legyen 

annak a valószínűsége, hogy a 

szaporodóképes állomány biomasszája a 

Blim alá esik. 

Or. en 



 

AM\1168503HU.docx  PE624.215v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0337/91 

Módosítás  91 

Norica Nicolai 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (3a) Az érintett állományok teljes 

szaporodási kapacitásának megóvása 

érdekében e terv alapján a HTMGB-től az 

alábbi állományvédelmi 

referenciapontokat kell évente megkérni: 

 a) MFH B-visszajutás; 

 b) Blim; 

 c) F-plafon. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/92 

Módosítás  92 

Norica Nicolai 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  6a. cikk 

Tudományos adatok szolgáltatása 

 Amennyiben az e többéves terv 

alkalmazásának első három évét követően 

rendelkezésre álló legmegalapozottabb 

tudományos szakvélemények, valamint a 

második bekezdéssel összhangban 

elfogadott módszerek és eljárások révén 

szerzett legfrissebb adatok azt jelzik, hogy 

az állományok nem az FMFH-szinten 

vannak, alkalmazni kell a biomassza-

visszajutási stratégiát.  

E terv végrehajtásának támogatása 

érdekében a tagállamok tudományos 

felméréseket végeznek a tengeren, és 

egyeztetett tudományos eljárások alapján 

a kifogott mennyiségre vonatkozóan 

adatokat szolgáltatnak a következők 

szerint: 

 i.  a szardella- és 

szardíniaállományok tekintetében az otolit 

detektálásra és az akusztikus echogramra 

egy 2019. december 1-ig kidolgozandó, 

Olaszország, Horvátország és Szlovénia 

közötti közös nemzetközi eljárás 

vonatkozik; 

 ii.  az Adriai-tengeren végzett 

akusztikus felméréseknek azonos, 
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harmonizált, tudományos, a MEDIAS-

szal összhangban lévő eljárást kell 

követniük, amelyeket az eredmények teljes 

összehasonlíthatóságának biztosítása 

érdekében a tengeren minden évben 

ugyanabban a hónapban kell elvégezni; 

 iii.  a következő évre vonatkozó 

halászati lehetőségek tudományos 

értékeléséhez az akusztikus felméréseket 

legkésőbb a felmérés befejezésétől 

számított egy hónapot követően 

rendelkezésre kell bocsátani; 

 iv. az egyes állományokra vonatkozó 

fogási adatokat havonta kell szolgáltatni, 

a halászat teljes körű nyomon követése és 

a halászati lehetőségek meghatározásához 

a tudományos tanácsadás kellő időben 

történő biztosítása érdekében minden év 

november 1-ig meg kell adni az életkor 

szerinti fogásra vonatkozó információkat.  

 Az i. – iv. pontban felsorolt adatok és 

értékelések benyújtásának elmulasztása a 

halászati lehetőségek csökkentéséhez 

vezet. 

Or. en 

 

 


