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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0381/299 

Módosítás  299 

Nils Torvalds 

az ALDE 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 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8 a) Számszerűsíthető célokra van 

szükség egy hatékony regionalizációs 

folyamat elérése érdekében, amely 

ugyanakkor biztosítja az egyenlő 

versenyfeltételeket az Unió valamennyi 

tengeri régiója között. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0381/300 

Módosítás  300 

Nils Torvalds 

az ALDE 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 

 da) támogatniuk kell a 2008/56/EK 

irányelv I. mellékletében foglalt 1., 3., 4. 

és 6. mutatót. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0381/301 

Módosítás  301 

Nils Torvalds 

az ALDE 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 biztosítása, hogy a tengeri 

fajoknak a minimális állományvédelmi 

referenciaméret alatti egyedeit érintő 

fogások mennyisége az e rendelet 

megjelenésétől számított hat éven belül 

fokozatosan, 25%-kal az (1a) (új) 

bekezdésben meghatározott szintek alá 

csökkenjen a főbb halászatok esetében. 
Az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkében 

felvázolt eljárásnak megfelelően a 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

HTMGB által jóváhagyott tudományos 

kutatás alapján felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogadjon el az előző 

albekezdésben foglalt csökkentési arány 

kiigazítására. 

A felülvizsgált csökkentési arányt 

ugyanezen eljárással kell elfogadni 

hatévente. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0381/302 

Módosítás  302 

Nils Torvalds 

az ALDE 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 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy e rendelet 32. cikkének és az 

1380/2013/EU rendelet 18. cikkének 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon e rendelet kiegészítése 

céljából, amelyekben e cikk (1) 

bekezdésének a) pontja értelmében 

meghatározza a következőket: 

 a) a szóban forgó pontban említett főbb 

halászatok; 

 b) a tengeri fajoknak a minimális 

állományvédelmi referenciaméret alatti 

egyedeit érintő fogások jelenlegi szintjei 

minden főbb halászat esetében, a 

tagállamok által a 2010–2015 közötti 

referenciaévekre szolgáltatott adatok 

alapján; 

 Az e cikkben említett felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok céljából a tagállamok 

az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének 

(1) bekezdése szerint közös ajánlást 

nyújthatnak be az e rendelet 

hatálybalépését követő 12 hónap-ig. 

 Ha nem kerül sor közös ajánlás 

benyújtására az e cikkben meghatározott 

határidőn belül, a Bizottság az e rendelet 

hatálybalépését követő 18 hónapig 

jogosult az ilyen felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok elfogadására. 
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