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30.3.2011 A7-0024/3 

Módosítás  3 

Maria do Céu Patrão Neves, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira és mások 

 
Jelentés A7-0024/2011 

Estelle Grelier 

Halászat - Átmeneti technikai intézkedések 
COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

Egyetlen cikk – 1 pont – b pont – i alpont – elsı franciabekezdés 

1288/2009/EK rendelet 
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont 
 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– az i. alpontban „a 6.8. pont második 
bekezdésében” szövegrészt el kell hagyni, 

„– az i. pont helyébe a következı szöveg 
lép: 

„a) i. a 6. pontban a „2009.” év helyébe 
„2010.” lép, a 9.3. pontban, a 9.6. pontban 
és a 9.8. pontban pedig a „2010. október 
1.” szövegrész helyébe a „2012. december 

31.” szövegrész lép.” 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0024/4 

Módosítás  4 

Pat the Cope Gallagher 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0024/2011 

Estelle Grelier 

Halászat - Átmeneti technikai intézkedések 
COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

Egyetlen cikk – 1 pont – b pont – i a alpont (új) 

1288/2009/EK rendelet 
1 cikk – 2 bekezdés – c pont 
 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia. a c) pont helyébe a következı szöveg 

lép: 

 
„c) a 6.3. pont helyébe a következı 

szöveg lép: 

 
6.3. A 6.1. és 6.2. ponttól eltérve, 

meghatározott területeken és 

idıszakokban engedélyezett a cölöpökkel 

rögzített part menti hálókkal, 

állítóhálókkal, féső- és étikagyló-

kotróhálókkal, húzóhálókkal és 

tengerparti vonóhálókkal, csapdákkal és 

kosarakkal folytatott halászati 

tevékenység, feltéve, hogy: 

 
i. a cölöpökkel rögzített part menti 

hálókon, féső- és étikagyló-

kotróhálókon, állítóhálókon, csapdákon 

és kosarakon kívül nem alkalmaznak 

vagy a fedélzeten nem szállítanak más 

halászeszközt; és 

 
ii. a fedélzeten csak lazacot, kagylókat, 

kispettyes macskacápát (Scyliorhinus 

Canicula) és héjas állatokat tárolnak, 

ilyeneket rakodnak ki vagy visznek a 

szárazföldre.”;”; 
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Indokolás 

Az állítóhálókat a kis part menti hajók használták héjas állatok és kispettyes macskacápa 

fogásához a VIa. övezeten belüli meghatározott területen a 43/2009/EK rendelet III. 

melléklete, illetve III. mellékletének függelékei elfogadását megelızıen. Ezek a hálók 

közönséges tıkehal, foltos tıkehal és vékonybajszú tıkehal fogásához nem használatosak, és 

ezen állományokra szinte semmiféle hatással nem lesznek. Az érintett, part menti halászokat 

szükségtelenül fosztják meg egyik bevételi forrásuktól. 
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30.3.2011 A7-0024/5 

Módosítás  5 

Pat the Cope Gallagher 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0024/2011 

Estelle Grelier 

Halászat - Átmeneti technikai intézkedések 
COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

Egyetlen cikk – 1 pont – b pont – i b alpont (új) 

1288/2009/EK rendelet 
1 cikk – 2 bekezdés – c a pont c c (új) 

 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ib. A szöveg a következı pontokkal egészül 

ki: 

 „ca) a 6.6. pont helyébe a következı 

szöveg lép: 

 „6.6. A 6.1. ponttól eltérve, engedélyezett a 

vonóhálókkal, fenékvonóhálókkal vagy 

hasonló eszközökkel történı halászat, 

amennyiben: 

 i. a hajó fedélzetén levı valamennyi háló 

szembısége legalább 110 mm a 15 m-nél 

nagyobb teljes hosszúságú hajók esetében, 

a többi hajó esetében pedig legalább 110 

mm. Azon 15 méternél rövidebb hajók 

esetében, amelyek igazolt tıkehalfogási 

aránya nem éri el az 1,5%-ot, a 

szembıségnek összhangban kell állnia a 

850/98/EK rendelet 1. mellékletében 

meghatározott szembıségtartományokkal 

és célfajokkal; 

 ii. a fedélzeten tartott fogás tömegének 

legfeljebb 10%-a közönséges tıkehal és 

vékonybajszú tıkehal bármilyen keveréke; 

 iii. abban az esetben, ha a fedélzeten 

tartott fogásnak kevesebb mint 90%-a 

fekete tıkehal, a használt halászati eszköz 
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rendelkezik az e melléklet 5. függelékében 

leírt négyzetes hálószemekbıl álló 

mezıvel; és 

 iv. abban az esetben, ha a hajó teljes 

hosszúsága nem haladja meg a 15 métert, 

függetlenül a fedélzeten tartott 

feketetıkehal-fogás mennyiségétıl, a 

használt halászati eszköz rendelkezik az e 

melléklet 6. függelékében leírt négyzetes 

hálószemekbıl álló mezıvel;”; 

 cb) a szöveg a következı ponttal egészül 

ki: 

 „6.6a. Január 1-jétıl március 31-ig, 

valamint október 1-jétıl december 31-ig 

tilos bármilyen halászati tevékenységet 

folytatni a 39E3 ICES-négyszögön belüli, 

az alábbi földrajzi koordinátákat 

összekötı vonal által határolt területen: 

 Földrajzi hosszúság 

 Földrajzi szélesség 

 ny. h. 7°00 

 é. sz. 55°00 

 ny. h. 6°00 

 é. sz. 55°00 

 ny. h. 6°00 

 é. sz. 55°30 

 ny. h. 7°00 

 é. sz. 55°30 

 a 2008. december 18-i 1342/2008/EK 

tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt 

halászeszközök használatával, és a tengeri 

halászhajó kapitánya vagy a fedélzeten 

tartózkodó más személy nem hagyhatja 

meg, illetve nem teheti lehetıvé, hogy a 

hajó fedélzetén lévı valamely személy 

megkísérelje a halászatot, illetve a 

megjelölt területen belül fogott hal 

kirakodását, átrakodását vagy fedélzeten 

tartását.”; 

 cb) a szöveg a következı ponttal egészül 

ki: 
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 „6.6b. Január 1-jétıl december 31-ig tilos 

bármilyen, a közönséges tıkehal és a 

vékonybajszú tıkehal halászatára 

irányuló tevékenységet folytatni a VIa. 

övezet északi részén az ICES-négyszögben 

megjelölt területeken (47E3 és 46E2), és a 

tengeri halászhajó kapitánya vagy a 

fedélzeten tartózkodó más személy nem 

hagyhatja meg, illetve nem teheti lehetıvé, 

hogy a hajó fedélzetén lévı valamely 

személy megkísérelje a közönséges 

tıkehal vagy a vékonybajszú tıkehal 

halászatát, illetve a megjelölt területen 

belül fogott közönséges tıkehal vagy 

vékonybajszú tıkehal kirakodását, 

átrakodását vagy fedélzeten tartását.”;”; 

Or. en 

Indokolás 

(i) The use of existing mesh size of 120mm+120mm Square Mesh Panel causes major 

difficulties for Irish fishermen operating in the mixed fisheries (megrim, monkfish and hake) 

off northwest Donegal, primarily at the Stanton Banks.  These vessels target megrim, 

monkfish and hake and there is a very low by-catch of haddock, cod and whiting in this 

fishery.  Catch data from trials has shown that the 110mm+120 Square Mesh Panel will 

deliver equivalent conservation benefits for whiting and haddock, while observer data shows 

cod catches to be very low in this area (less than 1.5%). 
The amendment in point 6.6 (i) is necessary to allow small Irish vessels less than 15 metres to 

use the existing mesh ranges provided for in Annex 1 of Council Regulation No 850/98.  In 

addition it is essential for safety reasons that they are allowed to use existing mesh sizes 

ranges in 850/98 otherwise they have to steam approximately 80km out from their ports into 

the  dangerous waters of the North Atlantic in order to fish outside the specified area. 
(ii) The reduction in the percentage is to reflect that haddock is taken out of the mixture and 

also to recognise the poor state of the cod and whiting stocks. Haddock should not be 

included in the mixture as it is not in the same poor state as cod and whiting and is also to be 

managed under a proposed new area VIa haddock management plan. 
New (6.6 a) and (6.6 b) Scientific advice has identified these ICES rectangles as important 

areas where there is a high concentration of juveniles or spawning cod. Closure of these 

areas to all fishing would have a real impact in reducing cod catches. Ireland has already 

introduced the closure specified in one above. 

 
 


