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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.11.2018 A8-0337/98 

Módosítás  98 

Marco Affronte 

a Verts/ALE 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 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A rövid élettartamú fajok esetében 

a biomassza tengerbe való visszajutásának 

minimumát megállapító stratégiára van 

szükség annak biztosítása érdekében, 

hogy az állomány reprodukciós képessége 

ne sérüljön. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0337/99 

Módosítás  99 

Marco Affronte 

a Verts/ALE 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 b preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4b) A tengerbe történő visszajutás 

minimumát megállapító megközelítés 

bevezetése változásokat tesz szükségessé a 

biológiai mintavételi és kutatási 

protokollok terén, ami időbe telik, ezért 

átmeneti időszakra van szükség ahhoz, 

hogy végrehajtható legyen. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0337/100 

Módosítás  100 

Marco Affronte 

a Verts/ALE 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 

13 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A halászati lehetőségek 

meghatározása céljából célszerű az 

FMFH-tartomány tekintetében 

megállapítani egy felső küszöbértéket 

normál igénybevétel esetére és – feltéve, 

hogy a szóban forgó állomány jó 

állapotúnak tekinthető – egy felső határt 

bizonyos esetekre. Csak akkor válhat 

lehetségessé a halászati lehetőségek felső 

határ szerinti maximalizálása, ha arra a 

tudományos szakvélemény vagy 

bizonyítékok alapján szükség van az e 

rendeletben szereplő célok eléréséhez 

vegyes halászat esetében, vagy el kell 

kerülni a fajokon belüli vagy fajok közötti 

állománydinamikák által okozott 

állománykárosítást, vagy korlátozni kell a 

halászati lehetőségek évenkénti változását. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0337/101 

Módosítás  101 

Marco Affronte 

a Verts/ALE 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 

15 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Azon állományok esetében, 

amelyekre vonatkozóan megállapításra 

kerültek ilyen célértékek, valamint 

óvintézkedések alkalmazása céljából MFH 

Bküszöb-ben és Blim-ben kifejezett 

állományvédelmi referenciapontokat kell 

meghatározni a szardella- és 

szardíniaállományokra. Amennyiben az 

állományok az MFH Bküszöb-érték alá 

kerülnek, a halászati mortalitást le kell 

csökkenteni az FMFH alá. 

(15) Azon állományok esetében, 

amelyekre vonatkozóan megállapításra 

kerültek ilyen célértékek, valamint 

óvintézkedések alkalmazása céljából MFH 

Bvisszajutás-ban és Fplafon-ban kifejezett 

állományvédelmi referenciapontokat kell 

meghatározni a szardella- és 

szardíniaállományokra. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0337/102 

Módosítás  102 

Marco Affronte 

a Verts/ALE 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 Bvisszajutás”: a 

biomasszára vonatkozó olyan 

determinisztikus határérték, amely alatt az 

állományok reprodukciós képessége – 

bármely további előírt biomasszapuffert is 

beleértve – csökkentnek tekinthető. Az 

MFH Bvisszajutás stratégia keretében az 

MFH Bvisszajutás 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 Bvisszajutás értékét a HTMGB 

évenkénti alapon adja meg; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0337/103 

Módosítás  103 

Marco Affronte 

a Verts/ALE 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) „Fplafon”: 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 A8-0337/104 

Módosítás  104 

Marco Affronte 

a Verts/ALE 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 c pont (új)  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cc) „a rendelkezésre álló 

legmegalapozottabb tudományos 

szakvélemények” a legfrissebb 

tudományos adatokon és módszereken 

alapuló, uniós vagy nemzetközi szinten 

elismert független uniós vagy nemzetközi 

tudományos testület, például a Halászati 

Tudományos, Műszaki és Gazdasági 

Bizottság (HTMGB) vagy a Földközi-

tengeri Általános Halászati Bizottság 

(GFCM) által közzétett vagy felülvizsgált, 

nyilvánosan hozzáférhető tudományos 

szakvélemények, amelyek megfelelnek az 

1380/2013/EU rendelet 25. cikkében 

meghatározott követelményeknek. 

Or. en 

 

 


