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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0381/293 

Módosítás  293 

Marco Affronte 

a Verts/ALE 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 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A technikai intézkedéseknek hozzá 

kell járulniuk a közös halászati politikának 

a maximális fenntartható hozam melletti 

halászatra, a nem kívánt fogások 

csökkentésére és a visszadobás 

gyakorlatának megszüntetésére vonatkozó 

célkitűzéseihez, valamint a 2008/56/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvben 

meghatározott jó környezeti állapot 

eléréséhez18. 

(7) A technikai intézkedéseknek hozzá 

kell járulniuk a közös halászati politika 

célkitűzéseihez a begyűjtött fajok 

állományának olyan szintre történő 

visszaállítása terén, amely felett az 

biztosítja a fenntartható hozamot, 

valamint a nem kívánt fogások 

csökkentése és a visszadobás 

gyakorlatának megszüntetése terén, 

továbbá a 2008/56/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelvben meghatározott jó 

környezeti állapot eléréséhez18. 

_________________ _________________ 

18Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 2008/56/EK irányelve a tengeri 

környezetvédelmi politika területén a 

közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról (HL L 164., 2008.6.25., 

19. o.). 

18Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 2008/56/EK irányelve a tengeri 

környezetvédelmi politika területén a 

közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról (HL L 164., 2008.6.25., 

19. o.). 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0381/294 

Módosítás  294 

Marco Affronte 

a Verts/ALE 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 

3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 d a) biztosítaniuk kell, hogy a 

2010/477/EU bizottsági határozatban 

ismertetett 1., 3., 4. és 6. számú mutatók 

esetében előírt kritériumok teljesüljenek. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0381/295 

Módosítás  295 

Marco Affronte 

a Verts/ALE 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 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) annak biztosítása, hogy a tengeri 

fajoknak a minimális állományvédelmi 

referenciaméret alatti egyedeit érintő 

fogások mennyisége az 1380/2013/EU 

rendelet 2. cikke (2) bekezdésének és 15. 

cikkének megfelelően ne haladja meg a 

teljes fogásmennyiség 5 %-át; 

a) annak mértéke, amellyel a tengeri 

fajoknak a minimális állományvédelmi 

referenciaméret alatti egyedeit érintő 

fogások mennyisége az e rendelet 

megjelenésétől számított öt éven belül 

fokozatosan a jelenlegi szintek 50%-ának 

alá csökken a főbb halászatok esetében, az 

(1a) bekezdésben meghatározott eljárás 

szerint. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0381/296 

Módosítás  296 

Marco Affronte 

a Verts/ALE 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 

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 2. cikk rendelkezéseitől eltérően, ez a 

cikk a nemzetközi vizeken és harmadik 

országok vizein alkalmazandó. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0381/297 

Módosítás  297 

Marco Affronte 

a Verts/ALE 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 

22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben a tagállamok nem nyújtanak 

be közös ajánlásokat, a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az V–X. melléklet A. részében 

felsorolt minimális állományvédelmi 

referenciaméretek módosítására vagy 

meghatározására, amennyiben az 

szükséges a tengeri fajok fiatal egyedeinek 

védelme érdekében.. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0381/298 

Módosítás  298 

Marco Affronte 

a Verts/ALE 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 

25 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ha a tagállamok nem nyújtanak be közös 

ajánlást, a Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el a fent felsorolt 

természetvédelmi intézkedések 

alkalmazásának lehetővé tételéről, az 

érzékeny fajok és élőhelyek védelme 

érdekében. 

Or. en 

 


