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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2018 A8-0381/282 

Módosítás  282 

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 – 2.2 pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2.2. Területrendezési intézkedéseket 

kell alkalmazni a délnyugati 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 A8-0381/283 

Módosítás  283 

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 – 2.3 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 A8-0381/284 

Módosítás  284 

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 

VIII melléklet – D rész – 1 bekezdés – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A cetfélék járulékos fogásainak 

csökkentésére irányuló intézkedések 

1. 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 A8-0381/285 

Módosítás  285 

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 

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

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. A tengeri madarak járulékos 

fogásainak minimalizálására irányuló 

intézkedések 

 1.1. Tudományos kutatási programokat 

kell létrehozni az Balti-tengeren, amelyek 

azonosítják az érzékeny fajok és a 

halászeszközök, illetve a halászati 

erőkifejtés közötti átfedést és 

meghatározzák a halászeszközök műszaki 

megoldásait. 

 1.2. Területrendezési intézkedéseket 

kell alkalmazni az Balti-tenger azon 

területein, ahol a tudományos kutatások 

szerint érzékeny tengeri madarakat 

fognak ki járulékosan, amíg ezek nem 

válnak helyettesíthetővé más technikai 

intézkedésekkel. 

 1.3 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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Indokolás 

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

the Baltic Sea where gillnets are the main cause of bycatch for seabirds in this region. An 

estimated 76,000 birds per year are killed in gillnets in the Baltic Sea. Birds that are 

particularly susceptible to this gear in this region include the Steller’s and Common Eider, 

Long-tailed Duck, and Velvet Scoter, all of which have vulnerable and declining populations. 

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 A8-0381/286 

Módosítás  286 

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 

IX melléklet – D rész – 1 bekezdés – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A cetfélék járulékos fogásainak 

csökkentésére irányuló intézkedések 

1. 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 A8-0381/287 

Módosítás  287 

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 

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

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2.1. Tudományos kutatási programokat 

kell létrehozni az Földközi-tengeren, 

amelyek azonosítják az érzékeny fajok és 

a halászeszközök, illetve a halászati 

erőkifejtés közötti átfedést és 

meghatározzák a halászeszközök műszaki 

megoldásait. 

Or. en 

Indokolás 

The critically endangered Balearic shearwater and the vulnerable Yelkouan Shearwater and 

the Scopoli’s shearwater, all of them endemic breeders in the Mediterranean, are species 

known to be regularly caught in the pelagic and demersal longline fishery in the Western 

Mediterranean, with thousands of them likely dying every year from being bycaught. 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 A8-0381/288 

Módosítás  288 

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 

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

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2.2. Területrendezési intézkedéseket 

kell alkalmazni az Földközi-tenger 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 A8-0381/289 

Módosítás  289 

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 

IX 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 



 

AM\1143172HU.docx  PE614.331v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/290 

Módosítás  290 

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 

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

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. A tengeri madarak járulékos 

fogásainak minimalizálására irányuló 

intézkedések 

 1a.1. Tudományos kutatási programokat 

kell létrehozni a Fekete-tengeren, amelyek 

azonosítják az érzékeny fajok és a 

halászeszközök, illetve a halászati 

erőkifejtés közötti átfedést és 

meghatározzák a halászeszközök műszaki 

megoldásait. 

 1a.2. Területrendezési intézkedéseket kell 

alkalmazni a Balti-tenger azon területein, 

ahol a tudományos kutatások szerint 

érzékeny tengeri madarakat fognak ki 

járulékosan, amíg ezek nem válnak 

helyettesíthetővé más technikai 

intézkedésekkel. 

 1a.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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Indokolás 

A tengeri madarakra vonatkozó kockázatcsökkentési intézkedések hiányoztak. A Fekete-

tengeren elővigyázatossági megközelítést kell alkalmazni. Nagyon kevés ismeretünk van a 

tengeri madarak járulékos fogásairól és a halászatok hatásáról. A tagállamoknak kutatási 

programokat kell indítaniuk a hatás mértékének és az alkalmazható technikai intézkedések 

meghatározására. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/291 

Módosítás  291 

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 

XI melléklet – B a rész (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ba. rész 

 Az érzékeny fajokat érintő enyhítő 

intézkedések 

 1. A tengeri emlősök járulékos 

fogásainak csökkentésére irányuló 

intézkedések 

 1.1. A hajók számára a legkülső 

régiókban – a járulékos fogás kockázatát 

igazoltan csökkentő technológia egyidejű 

használata nélkül – tilos a statikus hálók, 

eresztőhálók, a nyílt tengeri vonóhálók 

vagy nagy függőleges nyílású vonóhálók, 

valamint egyéb olyan halászeszközök 

használata, amelyekről bebizonyosodott, 

hogy járulékos fogással járnak. Kizárólag 

azon halászatok számára lehet eltérést 

engedélyezni, amelyeknél bizonyítottan 

elhanyagolható a halmozott járulékos 

fogás szintje. 

 1.2. Az 1. pont nem vonatkozik a 

kizárólag tudományos vizsgálat céljából 

végzett halászati műveletekre, amelyeket 

az érintett tagállam vagy tagállamok 

engedélyével és felügyelete alatt hajtanak 

végre, és amelyek célja a cetfélék 

járulékos fogásának vagy megölésének 

csökkentésére irányuló technikai 
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intézkedések kidolgozása. 

 1.3. A tagállamok célzott éves 

nyomonkövetési rendszerek révén, 

tudományos tanulmányok és kísérleti 

projektek segítségével figyelemmel kísérik 

és értékelik az 1.1. pont szerinti 

kockázatcsökkentő eszközök érintett 

halászatokban és területeken tapasztalt 

eredményességét. 

 2. A tengeri madarak járulékos 

fogásainak minimalizálására irányuló 

intézkedések 

 2.1. Tudományos kutatási programokat 

kell létrehozni a legkülső régiókban, 

amelyek azonosítják az érzékeny fajok és 

a halászeszközök, illetve a halászati 

erőkifejtés közötti átfedést és 

meghatározzák a halászeszközök műszaki 

megoldásait. 

 2.2. Területrendezési intézkedéseket 

kell alkalmazni a legkülső régiók azon 

területein, ahol a tudományos kutatások 

szerint érzékeny tengeri madarakat 

fognak ki járulékosan, amíg ezek nem 

válnak helyettesíthetővé más technikai 

intézkedésekkel. 

Or. en 

Indokolás 

Mitigation measures for sensitive species were missing. Baseline measures for incidental 

catches of marine mammals are also needed in the Outermost Regions, especially to ensure 

regionalisation process within this proposal can be applied. Measures applied need to be 

monitored and amended according to their efficacy in reducing bycatch. Furthermore, annual 

reporting to the Commission allows the data from all Member States to be reviewed annually 

to identify levels of monitoring and bycatch across areas of sea, rather than by individual 

Member States. Precautionary approach should be applied in the (French) Outermost 

Regions. Very little is known about the bycatch of seabirds and the impact of the fisheries in 

these regions. However, several studies have been carried out in adjacent waters, in 

particular in Southern Africa and in South America. Member States should establish research 

programmes to determine the extent of the impact and the needed technical measures that can 

be applied. Furthermore, several longline vessels in southern waters have been able to apply 

mitigation measures to their fleets, in particular for fleets in countries such as South Africa, 

where vulnerable and declining populations of Albatrosses are known to occur. 


