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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.11.2018 A8-0337/105 

Módosítás  105 

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 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A halászati mortalitás célértékét az 

érintett állományok vonatkozásában a 

lehető leghamarabb, és fokozatosan, egyre 

növekvő alapon 2020-ig el kell érni, és azt 

követően az I. mellékletben meghatározott 

tartományokban és a 3. cikk (1) 

bekezdésében megállapított 

célkitűzésekkel összhangban fenn kell 

tartani. 

(1) Az 1380/2013/EU rendelet 16. 

cikkének (4) bekezdésével összhangban, 

amikor a Tanács minden egyes 

állományra vonatkozóan meghatározza a 

halászati lehetőségeket, akkor ezeket a 

2021. halászati évtől kezdődően úgy kell 

megállapítania, hogy azok megfeleljenek 

az állomány MFH Bvisszajutást 

meghaladó becsült biomassza szintjének, 

de bizonyos határértékekhez igazodniuk 

kell, hogy a halászati mortalitás ne 

haladja meg az Fplafont. 

Az állomány MFH Bvisszajutást 

meghaladó, kivonható biomassza 

hányadát évente a HTMGB úgy állapítja 

meg, hogy a kifogható mennyiség 

esetében 5%-nál kisebb legyen annak az 

esélye, hogy a szaporodóképes állomány 

biomasszája a Blim alá essen. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0337/106 

Módosítás  106 

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 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben tudományos 

szakvélemények szerint valamely érintett 

állomány szaporodóképes állományának 

biomasszája a szaporodóképes biomassza e 

rendelet II. mellékletének B. oszlopában 

meghatározott legalacsonyabb 

referenciapontja (Blim) alatt van, további 

korrekciós intézkedéseket kell hozni annak 

biztosítására, hogy az érintett állomány 

szintje mihamarabb visszaálljon az MFH-t 

biztosító szintet meghaladó szintre. A 4. 

cikk (2) és (4) bekezdésétől való eltérés 

révén az említett korrekciós intézkedések 

konkrétan magukban foglalhatják az 

érintett állomány halászatának 

felfüggesztését, és a halászati lehetőségek 

megfelelő csökkentését. 

(3) Amennyiben tudományos 

szakvélemények szerint valamely érintett 

állomány szaporodóképes állományának 

biomasszája a szaporodóképes biomassza 

legalacsonyabb referenciapontja (Blim) alatt 

van, további korrekciós intézkedéseket kell 

hozni annak biztosítására, hogy az érintett 

állomány szintje mihamarabb visszaálljon 

az MFH Bvisszajutást biztosító szintet 

meghaladó szintre. A 4. cikk (1) 

bekezdésétől való eltérés révén az említett 

korrekciós intézkedések konkrétan 

magukban foglalhatják a következő évre az 

állomány MFH Bvisszajutást biztosító 

szintjének helyreállításához elegendő 
halászati lehetőségek csökkentését, vagy 

adott esetben az érintett állomány 

halászatának felfüggesztését. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0337/107 

Módosítás  107 

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 

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 Bvisszajutás; 

 b) Blim; 

 c) Fplafon. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0337/108 

Módosítás  108 

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 

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha a tudományos szakvélemények szerint 

korrekciós intézkedésekre van szükség az e 

rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 

említett kisméretű nyílt vízi állományok 

védelme érdekében, illetve a szardella vagy 

szardínia esetében, ha bármelyik állomány 

szaporodóképes biomasszája egy adott évre 

vonatkozóan az e rendelet II. 

mellékletének A. oszlopában szereplő 

állományvédelmi referenciapontok alatt 

van, a Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy megfelelő, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet 16. 

cikke és az 1380/2013/EU rendelet 18. 

cikke értelmében a következőkre 

vonatkozóan: 

Ha a tudományos szakvélemények szerint 

korrekciós intézkedésekre van szükség az e 

rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 

említett kisméretű nyílt vízi állományok 

védelme érdekében, illetve a szardella vagy 

szardínia esetében, ha bármelyik állomány 

szaporodóképes biomasszája egy adott évre 

vonatkozóan az MFH Bvisszajutás szintje 

alatt van, a Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy megfelelő, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e 

rendelet 16. cikke és az 1380/2013/EU 

rendelet 18. cikke értelmében a következő 

műszaki intézkedésekre vonatkozóan: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0337/109 

Módosítás  109 

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 

6 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6a. cikk 

 Tudományos adatok szolgáltatása 

 E terv végrehajtásának támogatása 

érdekében a tagállamok tudományos 

felméréseket végeznek a tengeren, és a 

kifogott mennyiségre vonatkozó adatokat 

az alábbi egyeztetett tudományos eljárások 

alapján szolgáltatják: 

 a) 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; 

 b) az Adriai-tengeren végzett akusztikus 

felméréseknek azonos, 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; 

 c) a halászati lehetőségek következő évre 

vonatkozó tudományos értékeléséhez – 

legkésőbb a felmérés befejezésétől 

számított egy hónapot követően – 

akusztikus felméréseket kell készíteni; 
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 d) 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 a) – d) pontban felsorolt adatok és 

értékelések benyújtásának elmulasztása a 

következő évi halászati lehetőségek 10%-

os csökkentéséhez vezet. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0337/110 

Módosítás  110 

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 

6 b cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6b. cikk 

 Műszaki intézkedések 

 (1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy e rendelet 15. cikkének és az 

1380/2013/EU rendelet 18. cikkének 

megfelelően e rendelet kiegészítése 

céljából felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el a következő 

technikai intézkedésekre vonatkozóan: 

 a) a halászeszközök jellemzőire vonatkozó 

előírások és a halászeszközök 

használatára irányadó szabályok a 

szelektivitás biztosítása vagy javítása, a 

nem szándékos fogások csökkentése vagy 

az ökoszisztémára gyakorolt negatív 

hatások minimálisra csökkentése 

érdekében; 

 b) a halászeszközök módosítására vagy az 

azokhoz tartozó további eszközökre 

vonatkozó előírások a szelektivitás 

biztosítása vagy javítása, a nem szándékos 

fogások csökkentése vagy az 

ökoszisztémára gyakorolt negatív hatások 

minimálisra csökkentése érdekében; 

 c) meghatározott halászeszközök 

használatára és halászati tevékenységekre 

vonatkozó korlátozás vagy tilalom 

meghatározott területeken vagy 
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időszakokban, az ívó halak, a minimális 

állományvédelmi referenciaméretet el 

nem érő vagy nem célzott halfajok 

védelme vagy az ökoszisztémára gyakorolt 

negatív hatások minimálisra csökkentése 

érdekében; és 

 d) minimális állományvédelmi 

referenciaméretek meghatározása az e 

rendelet hatálya alá tartozó bármely 

állomány tekintetében, a fiatal tengeri 

élőlények védelme céljából. 

 (2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 

intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a 3. 

cikkben meghatározott célkitűzések 

eléréséhez. 

Or. en 



 

AM\1168502HU.docx  PE602.914v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0337/111 

Módosítás  111 

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 

8 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az 1380/2013 rendelet 18. 

cikkének (1) és (3) bekezdése sérelme 

nélkül a Bizottság az e bekezdésekben 

említett közös ajánlás hiányában is 

elfogadhat felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat, amennyiben a tudományos 

szakvélemények azt jelzik, hogy azok az e 

rendelet 3. cikkében meghatározott 

célkitűzések eléréséhez szükségesek. 

Or. en 

 

 


