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11.9.2017 A8-0263/80 

Módosítás  80 

Nils Torvalds 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és azok halászatára vonatkozó többéves 

terv 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az MFH elérésére és fenntartására 

vonatkozó célkitűzésnek megfelelő 

halászati mortalitás (a továbbiakban: F) 

célértékét célszerű a maximális 

fenntartható hozamnak megfelelő értékek 

(a továbbiakban: FMSY ) tartományaként 

meghatározni. E tudományos 

szakvéleményen alapuló tartományokra a 

tudományos szakvélemények változásainak 

figyelembevételéhez szükséges 

rugalmasság biztosítása, a kirakodási 

kötelezettség teljesítéséhez való 

hozzájárulás, valamint a vegyes halászat 

jellemzőinek figyelembevétele érdekében 

van szükség. Az FMSY tartományokat a 

Nemzetközi Tengerkutatási Tanács 

(ICES) számította ki olyan módon, hogy 

hosszú távon az MFH-hoz6 képest 

maximum 5 %-os hozamcsökkenést 

eredményezzenek. A tartomány felső 

határát úgy csökkenetették, hogy annak a 

valószínűsége, hogy az állomány a Blim 

vagy az Abundancelimit érték alá essen, 

nem több, mint 5 %. E felső határérték 

megfelel továbbá az ICES „irányadó 

szabályának”,7 amely jelzi, hogy 

amennyiben a szaporodóképes biomassza 

vagy az abundancia rossz állapotú, az F 

értékét olyan szintre kell csökkenteni, 

amely nem haladja meg azt a felső határt, 

(12) Az MFH elérésére és fenntartására 

vonatkozó célkitűzésnek megfelelő 

halászati mortalitás (a továbbiakban: F) 

célértékét célszerű a maximális 

fenntartható hozamnak megfelelő értékek 

(a továbbiakban: FMSY) tartományaként 

meghatározni. E tudományos 

szakvéleményen alapuló tartományokra a 

tudományos szakvélemények változásainak 

figyelembevételéhez szükséges 

rugalmasság biztosítása, a kirakodási 

kötelezettség teljesítéséhez való 

hozzájárulás, valamint a vegyes halászat 

jellemzőinek figyelembevétele érdekében 

van szükség. Az FMSY kiaknázási 

arányának a kiaknázás felső határának 

kell lennie. 
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amely megegyezik az FMSY pontértékkel, 

szorozva a szaporodóképes biomasszával 

vagy abundanciával a TAC évben, osztva 

az MFH Btrigger vagy 

Abundancelimit.értékkel. Az ICES ezeket a 

szempontokat és irányadó szabályt 

alkalmazza a halászati mortalitásról és a 

fogási lehetőségekről szóló tudományos 

szakvéleménye kibocsátásához. 

___________________  

6EU kérés az ICES irányában a megfelelő 

FMSY tartományok iránt, különböző 

északi-tengeri és balti-tengeri állományok 

vonatkozásában. 

 

7Az ICES szakvélemény általános háttere, 

2015. július 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/81 

Módosítás  81 

Nils Torvalds 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és azok halászatára vonatkozó többéves 

terv 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A halászati lehetőségek rögzítése 

céljára szükség van egy felső 

küszöbértékre a FMSY tartományok 

normál használata vonatkozásában, és 

feltéve, hogy az érintett állomány jó 

állapotúnak tekinthető, bizonyos esetekre 

vonatkozó felső határra. Csak akkor válhat 

lehetségessé a halászati lehetőségeknek a 

felső határ szerinti maximalizálása, ha a 

tudományos szakvélemény vagy 

bizonyítékok alapján szükség van a jelen 

rendeletben szereplő célok elérésére 

vegyes halászatok esetén, 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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11.9.2017 A8-0263/82 

Módosítás  82 

Nils Torvalds 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és azok halászatára vonatkozó többéves 

terv 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

cikkének (4) bekezdésével összhangban a 

halászati lehetőségeknek meg kell felelniük 

a jelen rendelet I. mellékletének A. 

oszlopában meghatározott halászati 

mortalitási tartományok célértékeinek. 

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

cikkének (4) bekezdésével összhangban a 

halászati lehetőségeknek meg kell felelniük 

a jelen rendelet I. mellékletében 

meghatározott halászati mortalitási 

tartományok célértékeinek. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/83 

Módosítás  83 

Nils Torvalds 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és azok halászatára vonatkozó többéves 

terv 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (2) és (3) bekezdéstől eltérve egy 

állományra vonatkozóan a halászati 

lehetőségek meghatározhatók az I. 

melléklet B. oszlopában megállapított 

halászati mortalitási tartományokkal 

összhangban is, feltéve, hogy az érintett 

állomány a szaporodóképes állomány 

biomasszájának legalacsonyabb szintjére 

vonatkozó, a II. melléklet A. oszlopában 

megállapított referenciapontnál nagyobb: 

törölve 

a) ha vegyes halászat esetén 

tudományos szakvélemények vagy 

bizonyítékok alapján szükség van rá a 3. 

cikkben meghatározott célkitűzések 

eléréséhez; 

 

b) ha a fajon belüli vagy fajok közötti 

dinamikák miatt tudományos 

szakvélemények vagy bizonyítékok alapján 

az állomány komoly károsodásának 

elkerüléséhez szükség van rá; vagy 

 

c) az egymást követő évek halászati 

lehetőségei több mint 20%-os 

változásának elkerülése érdekében. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/84 

Módosítás  84 

Nils Torvalds 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és azok halászatára vonatkozó többéves 

terv 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha a tudományos szakvélemények szerint 

korrekciós intézkedésekre van szükség a 

3–7. csoportba tartozó bármelyik 

tengerfenéken élő állomány védelme 
érdekében, vagy ha az 1. csoportba tartozó 

bármelyik állomány szaporodóképes 

biomasszája, illetve a 2. csoportba tartozó 

bármelyik funkcionális egység 

abundanciája egy adott évre vonatkozóan 

a jelen rendelet II. mellékletének A. 

oszlopában szereplő védelmi 

referenciapontok alatt van, a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy megfelelő, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a jelen rendelet 18. cikke, 

valamint az 1380/2013/EU rendelet 18. 

cikke értelmében a következőkre 

vonatkozóan: 

Ha a tudományos szakvélemények szerint 

további intézkedésekre van szükség annak 

biztosítása érdekében, hogy az e rendelet 

hatálya alá tartozó valamennyi halászattal 

az e rendelet 3. cikke szerint 

gazdálkodjanak, a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy megfelelő, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a jelen rendelet 18. cikke, 

valamint az 1380/2013/EU rendelet 18. 

cikke értelmében. A 18. cikk (1) és (3) 

bekezdésétől eltérően a Bizottság az 

említett bekezdések szerinti közös ajánlás 

hiányában is fogadhat el felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat. E felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok a következőkre 

vonatkozhatnak: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/85 

Módosítás  85 

Nils Torvalds 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és azok halászatára vonatkozó többéves 

terv 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

 

1. 1. csoport 

  

Állomány A maximális fenntartható hozam elérésével 

összhangban lévő halászati mortalitás célértéke 

(FMSY) 

A. oszlop B. oszlop 

Északi-tengeri tőkehal 0,22 – 0,33 0,33 – 0,49 

Foltos tőkehal 0,25 – 0,37 0,37 – 0,52 

Északi-tengeri sima 

lepényhal 
0,13 – 0,19 0,19 – 0,27 

Fekete tőkehal 0,20 – 0,32 0,32 – 0,43 

Északi-tengeri 

közönséges nyelvhal 
0,11 – 0,20 0,20 – 0,37 

Kattegati közönséges 

nyelvhal 
0,19 – 0,22 0,22 – 0,26 

Északi-

tengerivékonybajszú 

tőkehal 

Nincs meghatározva Nincs meghatározva 

 

2. 2. csoport 

  

Norvég homár 

funkcionális egység (FU) 

A maximális fenntartható hozam elérésével 

összhangban lévő halászati mortalitás célértéke 

(FMSY) (mint fogási arány) 

A. oszlop B. oszlop 

IIIa FU 3 és 4 alkörzet 0,056 – 0,079 0,079 – 0,079 

Farn Deeps FU 6 0,07 – 0,081 0,081 – 0,081 

Fladen Ground FU 7 0,066 – 0,075 0,075 – 0,075 

Firth of Forth FU 8 0,106 – 0,163 0,163 – 0,163 
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Moray Firth FU 9 0,091 – 0,118 0,118 – 0,118 

 

 

Módosítás 

 

1. 1. csoport 

  

A táblázatban feltüntetett értékek az ICES különleges kérelemre („EU kérés az ICES 

irányában a megfelelő FMSY tartományok iránt, különböző északi-tengeri és balti-tengeri 

állományok vonatkozásában”) adott legújabb szakvéleményéből származnak 

ÁLLOMÁNY A maximális fenntartható hozam elérésével összhangban 

lévő halászati mortalitás célértéke (FMSY) 

Tőkehal a IV. alterületen, 

valamint a VIId és a IIIa 

nyugati körzetben 

FMSY alsó - FMSY  

Foltos tőkehal  a  IV. 

alterületen,  valamint a VIa 

és a IIIa nyugati körzetben  

FMSY alsó - FMSY  

Sima lepényhal a IV. 

alterületen és a IIIa 

körzetben 

FMSY alsó - FMSY  

Fekete tőkehal a IV. és VI. 

alterületen, valamint a IIIa 

körzetben  

FMSY alsó - FMSY  

Közönséges nyelvhal a IV. 

alterületen 
FMSY alsó - FMSY  

Közönséges nyelvhal a IIIa 

körzetben és a 22–24. 

alkörzetben 

FMSY alsó - FMSY  

Vékonybajszú tőkehal a IV. 

alterületen és a VIId 

körzetben 

FMSY alsó - FMSY  

Ördöghal a IIIa körzetben 

és a IV és VI alterületen 

FMSY alsó - FMSY  

Norvég garnéla a IVa 

körzet keleti részén és a IIIa 

körzetben 

FMSY alsó - FMSY  

 

2. 2. csoport 

  

A táblázatban feltüntetett értékek az ICES különleges kérelemre („EU kérés az ICES 

irányában a megfelelő FMSY tartományok iránt, különböző északi-tengeri és balti-

tengeri állományok vonatkozásában”) adott legújabb szakvéleményéből származnak 

Norvég homár funkcionális 

egység (FU) 

A maximális fenntartható hozam elérésével összhangban 

lévő halászati mortalitás célértéke (FMSY) (mint fogási 

arány) 

 A. oszlop  
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IIIa FU 3 és 4 alkörzet FMSY alsó - FMSY  

Farn Deeps FU 6 FMSY alsó - FMSY  

Fladen Ground FU 7 FMSY alsó - FMSY  

Firth of Forth FU 8 FMSY alsó - FMSY  

Moray Firth FU 9 FMSY alsó - FMSY  

 

Or. en 

 

 


