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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2018 A8-0381/272 

Módosítás  272 

Ricardo Serrão Santos 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. Tilos fenéken rögzített 

kopoltyúhálót, állítóhálót vagy tükörhálót 

használni a 92/43/EGK, a 2009/147/EK és 

a 2008/56/EK irányelvekkel összhangban 

kijelölt területeken, amennyiben ez 

kedvezőtlen hatást gyakorol az érzékeny 

fajok és élőhelyek védettségi állapotára. 

Or. en 

Indokolás 

A statikus hálók elismerten különösen nagy kockázatot jelentenek számos tengeri emlős és 

tengeri madárfaj számára. Alapvető fontosságú, hogy a kijelölt területek védelmével 

kapcsolatos célkitűzések megvalósuljanak. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/273 

Módosítás  273 

Ricardo Serrão Santos 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az érzékeny fajok és élőhelyek 

védelme, amennyiben bizonyíték áll 

rendelkezésre arról, hogy állományuk 

súlyos fenyegetésnek kitett. 

Or. en 

Indokolás 

Az azonnali fellépés révén való/megvalósuló? óvintézkedéseknek az érzékeny fajok és 

élőhelyek védelmére is vonatkoznia kell, amennyiben bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy 

állományuk súlyos fenyegetésnek kitett. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/274 

Módosítás  274 

Ricardo Serrão Santos 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – D rész – 2 alcím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ICES IIIa körzetben és az ICES IV 

alterületen a cetfélék járulékos fogásainak 

csökkentésére irányuló intézkedések 

Az ICES IIIa körzetben és az ICES IV 

alterületen a tengeri emlősök járulékos 

fogásainak csökkentésére irányuló 

intézkedések 

Or. en 

Indokolás 

Ki kell terjeszteni a meghatározást a „tengeri emlősökre”, amely magában foglalja a fókákat, 

a delfineket, a disznódelfineket és a bálnákat. A járulékos fogások jelentős problémát 

jelentenek a fókák számára, amelyek az élőhelyvédelmi irányelv védelme alatt állnak, és az 

intézkedéseknek ki kell terjedniük rájuk is. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/275 

Módosítás  275 

Ricardo Serrão Santos 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – D rész – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tengeri madarak járulékos 

fogásainak minimalizálására irányuló 

intézkedések  

 1. Tudományos kutatási programokat 

kell létrehozni az Északi-tengeren, 

amelyek azonosítják az érzékeny fajok és 

a halászeszközök, illetve a halászati 

erőkifejtés közötti átfedés területeit és 

meghatározzák a halászeszközök műszaki 

megoldásait.  

 2. Területrendezési intézkedéseket 

kell alkalmazni az Északi-tenger azon 

területein, ahol a tudományos kutatások 

szerint érzékeny tengeri madarakat 

fognak ki járulékosan, amíg ezek nem 

válnak helyettesíthetővé más technikai 

intézkedésekkel.  

 3. Az Északi-tengeren horogsorral 

halászó hajóknak a tudományosan tesztelt 

technikai megoldásokat kell ötvözniük, 

mint például a madárriasztó zsinórt, a 

zsinórnehezékek módosítását, 

horogpajzsot, horogsoros eszközöknek a 

sötétség ideje alatt történő kihelyezését, a 

biztonsághoz nélkülözhetetlen minimális 

fedélzeti világítás mellett. A kombinációt a 

halászati eszközök konfigurációja és az 

alapján kell meghatározni, hogy a flották 
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valószínűsíthetően mely fajokat fogják 

kifogni. A jellemzők meghatározásának 

meg kell felelnie a nemzetközileg 

elfogadott iránymutatások 

standardjainak.  

 4. A tagállamok figyelemmel kísérik 

és értékelik a többek között a fogásokra és 

a halászati erőkifejtésre vonatkozóan 

előírt kockázatcsökkentő intézkedések 

hatékonyságát.  

Or. en 

Indokolás 

Mitigation measures for seabirds were missing. Incidental catches of seabirds also occurs in 

the North Sea. Seabirds are incidentally caught in gillnets as well as longlines. In the 

Netherlands, annual gillnet bycatch estimates ranged from 12,000-50,000. Species bycaught 

include Greater Scaup, Red-breasted Merganser, Great-crested Grebe, Northern Fulmar, 

Razorbills and Common and Black Guillemot. Baseline measures need to be established to 

tackle seabird bycatch. Without baseline measures, regionalization process that is proposed 

within this regulation cannot take place. Baseline measures need to include scientific 

research as a means of identifying vulnerable areas of seabird bycatch and determining 

mitigation measures. Spatial measures are needed to be established until other technical 

measures can be rolled out. All mitigation measures that are applied need to be monitored. 

Several mitigation measures for longlines have been scientifically tested (peer review studies) 

and have been known to be effective in tackling seabird bycatch. This includes bird scaring 

devices such as streamers (also known as tori line), line weighting, night settings, and hook 

shielding. A combination of use of these measures can be effective in minimizing bycatch by 

more than 95%. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381:/276 

Módosítás  276 

Ricardo Serrão Santos 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – D rész – 1 bekezdés – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Az ICES VIa körzetben, valamint 

az ICES VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh és 

VIIj körzetben a cetfélék járulékos 

fogásainak csökkentésére irányuló 

intézkedések 

1. Az ICES VI és VII körzetben a 

tengeri emlősök járulékos fogásainak 

csökkentésére irányuló intézkedések 

Or. en 

Indokolás 

Ki kell terjeszteni a meghatározást a „tengeri emlősökre”, amely magában foglalja a fókákat, 

a delfineket, a disznódelfineket és a bálnákat. A járulékos fogások jelentős problémát 

jelentenek a fókák számára, amelyek az élőhelyvédelmi irányelv védelme alatt állnak, és az 

intézkedéseknek ki kell terjedniük rájuk is. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/277 

Módosítás  277 

Ricardo Serrão Santos 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – D rész – 2 bekezdés – 2.1 pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2.1. Tudományos kutatási programokat 

kell létrehozni az északnyugati vizeken, 

amelyek azonosítják a érzékeny fajok és a 

halászeszközök, illetve a halászati 

erőkifejtés közötti átfedés területeit és 

meghatározzák a halászeszközök műszaki 

megoldásait. 

Or. en 

Indokolás 

Seabirds are incidentally caught throughout the whole of the North Western Waters. 

Estimated 56,000 seabirds drown in the Gran Sol, offshore of western Ireland from the 

Spanish demersal longline fleet alone.  Records of bycatch are also known in Western 

Scotland, Ireland and France. Northern Fulmar and Great Shearwater bycatch is the largest. 

Baseline measures need to be established to tackle seabird bycatch. Without baseline 

measures, regionalization process that is proposed within this regulation cannot take place. 

Baseline measures need to include scientific research as a means of identifying vulnerable 

areas of seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial measures are needed 

to be established until other technical measures can be rolled out. All mitigation measures 

that are applied need to be monitored. Several mitigation measures for longlines have been 

scientifically tested (peer review studies) and have been known to be effective in tackling 

seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers (also known as tori 

line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of use of these 

measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/278 

Módosítás  278 

Ricardo Serrão Santos 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – D rész – 2 bekezdés – 2.2 pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2.2. Területrendezési intézkedéseket 

kell alkalmazni az északnyugati vizek 

azon területein, ahol a tudományos 

kutatások szerint érzékeny tengeri 

madarakat fognak ki járulékosan, amíg 

ezek nem válnak helyettesíthetővé más 

technikai intézkedésekkel. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/279 

Módosítás  279 

Ricardo Serrão Santos 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI melléklet – D rész – 2 bekezdés – 2.3 pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2.3. A tagállamok figyelemmel kísérik 

és értékelik a többek között a fogásokra és 

a halászati erőkifejtésre vonatkozóan 

előírt kockázatcsökkentő intézkedések 

hatékonyságát. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/280 

Módosítás  280 

Ricardo Serrão Santos 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

VII melléklet – D rész – 1 bekezdés – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Az ICES VIII és IXa alterületen a 

cetfélék járulékos fogásainak 

csökkentésére irányuló intézkedések 

1. Az ICES VIII és IX alterületen a 

tengeri emlősök járulékos fogásainak 

csökkentésére irányuló intézkedések 

Or. en 

Indokolás 

Ki kell terjeszteni a meghatározást a „tengeri emlősökre”, amely magában foglalja a fókákat, 

a delfineket, a disznódelfineket és a bálnákat. A járulékos fogások jelentős problémát 

jelentenek a fókák számára, amelyek az élőhelyvédelmi irányelv védelme alatt állnak, és az 

intézkedéseknek ki kell terjedniük rájuk is. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/281 

Módosítás  281 

Ricardo Serrão Santos 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő 

védelme 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

VII melléklet – D rész – 2 bekezdés – 2.1 pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2.1. Tudományos kutatási programokat 

kell létrehozni a délnyugati vizeken, 

amelyek azonosítják a érzékeny fajok és a 

halászeszközök, illetve a halászati 

erőkifejtés közötti átfedés területeit és 

meghatározzák a halászeszközök műszaki 

megoldásait. 

Or. en 

Indokolás 

Incidental catches of seabirds are known throughout all of South Western Waters, including 

in the Spanish Bay of Biscay and in Portuguese Waters. Estimates in Portuguese waters 

suggest 30,000 birds caught per year, including from purse seine, demersal longline, gillnets 

and polyvalent gears. The critically endangered Balearic shearwater is one of the species 

incidentally caught. Baseline measures need to be established to tackle seabird bycatch. 

Without baseline measures, regionalization process that is proposed within this regulation 

cannot take place. Baseline measures need to include scientific research as a means of 

identifying vulnerable areas of seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial 

measures are needed to be established until other technical measures can be rolled out. All 

mitigation measures that are applied need to be monitored. Several mitigation measures for 

longlines have been scientifically tested (peer review studies) and have been known to be 

effective in tackling seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers 

(also known as tori line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of 

use of these measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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