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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2018 A8-0381/307 

Módosítás  307 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

az ENF 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 

11 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Bizonyos ártalmas 

halászeszközöket és -módszereket, 

amelyek robbanóanyagot, mérget, bódító 

anyagokat, elektromos áramot, 

légkalapácsot vagy más ütéssel működő 

eszközt alkalmaznak, a vörös korall vagy 

másfajta korallok, illetve korallszerű fajok 

begyűjtésére használt vontatott eszközöket 

és markolókat, valamint egyes 

szigonypuskákat indokolt betiltani, az 

elektromos vonóháló azonban bizonyos 

szigorú feltételek teljesülése esetén 

alkalmazható. 

(11) Bizonyos ártalmas 

halászeszközöket és -módszereket, 

amelyek robbanóanyagot, mérget, bódító 

anyagokat, elektromos áramot, 

légkalapácsot vagy más ütéssel működő 

eszközt alkalmaznak, a vörös korall vagy 

másfajta korallok, illetve korallszerű fajok 

begyűjtésére használt vontatott eszközöket 

és markolókat, valamint egyes 

szigonypuskákat indokolt betiltani. 

Or. fr 

Indokolás 

Az elektromos kisülések nem szelektívek, és válogatás nélkül elkábítanak minden, a közelben 

található fajt, köztük a fiatal példányokat is. Észak-franciaországi halászok megfigyelése 

szerint az elektromos fenékvonóhálóval felszerelt hajók veszélyesen tizedelik a 

nyelvhalállományt azokon a területeken, ahol a halászat ilyen módját gyakorolják. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/308 

Módosítás  308 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

az ENF 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 

32 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) A HTMGB által megfelelően 

értékelt innovatív halászeszközök 

hatásainak tudományos értékelése alapján 

az újszerű halászeszközök, például az 

elektromos vonóháló használatát vagy 

kibővített használatát lehetőségként bele 

lehet foglalni a tagállamok regionális 

csoportjainak közös ajánlásaiba. Az 

innovatív halászeszközök használata nem 

engedélyezhető, ha az a tudományos 

értékelések szerint negatív hatásokkal jár 

az érzékeny élőhelyekre és a nem 

célfajokra nézve. 

(32) A HTMGB által megfelelően 

értékelt innovatív halászeszközök 

hatásainak tudományos értékelése alapján 

az újszerű halászeszközök használatát 

vagy kiterjesztett használatát (az 

elektromos vonóháló kivételével, amelyet 

be kellene tiltani) lehetőségként bele lehet 

foglalni a tagállamok regionális 

csoportjainak közös ajánlásaiba. Az 

innovatív halászeszközök használata nem 

engedélyezhető, ha az a tudományos 

értékelések szerint negatív hatásokkal jár 

az érzékeny élőhelyekre és a nem 

célfajokra nézve. 

Or. fr 

Indokolás 

Az elektromos kisülések nem szelektívek, és válogatás nélkül elkábítanak minden, a közelben 

található fajt, köztük a fiatal példányokat is. Észak-franciaországi halászok megfigyelése 

szerint az elektromos fenékvonóhálóval felszerelt hajók veszélyesen tizedelik a 

nyelvhalállományt azokon a területeken, ahol a halászat ezen módját gyakorolják. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/309 

Módosítás  309 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

az ENF 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 

39 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(39) Annak érdekében, hogy e rendelet 

rendelkezései egységes feltételek mellett 

kerüljenek végrehajtásra, indokolt a 

Bizottságot felhatalmazni arra, hogy 

végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a 

következők tekintetében: a halászeszközök 

kopását és elhasználódását csökkentő, 

illetve a zsákmánynak a vontatott 

halászeszköz elülső részébe való szökését 

elősegítő vagy korlátozó eszközök 

jellemzőinek meghatározása; az 

alapkövetelményként meghatározott 

halászeszközökhöz rögzített szelektáló 

eszközök jellemzőinek meghatározása;az 

elektromos vonóhálók jellemzőinek 

meghatározása; a halászeszközök 

kialakítását érintő korlátozások és a lobogó 

szerinti tagállamok által elfogadandó 

ellenőrzési és nyomonkövetési 

intézkedések; a lobogó szerinti tagállamok 

által statikus halászeszközök 200–600 

méter mélységben való használata esetén 

elfogadandó ellenőrzési és nyomonkövetési 

intézkedésekre vonatkozó szabályok 

meghatározása, a tilalom vagy korlátozás 

hatálya alá tartozó területek tekintetében 

elfogadandó ellenőrzési és nyomonkövetési 

intézkedésekre vonatkozó részletes 

szabályok meghatározása; valamint a 

(39) Annak érdekében, hogy e rendelet 

rendelkezései egységes feltételek mellett 

kerüljenek végrehajtásra, indokolt a 

Bizottságot felhatalmazni arra, hogy 

végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a 

következők tekintetében: a halászeszközök 

kopását és elhasználódását csökkentő, 

illetve a zsákmánynak a vontatott 

halászeszköz elülső részébe való szökését 

elősegítő vagy korlátozó eszközök 

jellemzőinek meghatározása; az 

alapkövetelményként meghatározott 

halászeszközökhöz rögzített szelektáló 

eszközök jellemzőinek meghatározása;az 

elektromos vonóhálók alkalmazásával 

folytatott halászat betiltása; a 

halászeszközök kialakítását érintő 

korlátozások és a lobogó szerinti 

tagállamok által elfogadandó ellenőrzési és 

nyomonkövetési intézkedések; a lobogó 

szerinti tagállamok által statikus 

halászeszközök 200–600 méter 

mélységben való használata esetén 

elfogadandó ellenőrzési és nyomonkövetési 

intézkedésekre vonatkozó szabályok 

meghatározása, a tilalom vagy korlátozás 

hatálya alá tartozó területek tekintetében 

elfogadandó ellenőrzési és nyomonkövetési 

intézkedésekre vonatkozó részletes 
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cetfélék statikus hálóktól való elriasztására 

használt eszközök jelkibocsátási 

jellemzőire vonatkozó és az elhelyezésüket 

érintő részletes szabályok meghatározása, 

valamint a tengeri madarak és tengeri 

hüllők járulékos fogásainak minimalizálása 

céljából alkalmazott módszerekre 

vonatkozó részletes szabályok 

meghatározása. E hatásköröket a 

182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek22 megfelelően kell gyakorolni.  

szabályok meghatározása; valamint a 

cetfélék statikus hálóktól való elriasztására 

használt eszközök jelkibocsátási 

jellemzőire vonatkozó és az elhelyezésüket 

érintő részletes szabályok meghatározása, 

valamint a tengeri madarak és tengeri 

hüllők járulékos fogásainak minimalizálása 

céljából alkalmazott módszerekre 

vonatkozó részletes szabályok 

meghatározása. E hatásköröket a 

182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek22 megfelelően kell gyakorolni. 

__________________ __________________ 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

Or. fr 

Indokolás 

Az elektromos kisülések nem szelektívek, és válogatás nélkül elkábítanak minden, a közelben 

található fajt, köztük a fiatal példányokat is. Észak-franciaországi halászok megfigyelése 

szerint az elektromos fenékvonóhálóval felszerelt hajók veszélyesen tizedelik a 

nyelvhalállományt azokon a területeken, ahol a halászat ezen módját gyakorolják. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/310 

Módosítás  310 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

az ENF 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 

6 cikk – 1 bekezdés – 16 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

16. „elektromos vonóháló”: olyan 

halászeszköz, amely elektromos mező 

segítségével fog halat. Az elektromos 

vonóhálóra több, a vontatás irányába néző 

elektródát szerelnek, amelyek rövid 

elektromos impulzusokat bocsátanak ki; 

16. „elektromos vonóháló”: olyan 

betiltott halászeszköz, amely elektromos 

mező segítségével fog halat. Az elektromos 

vonóhálóra több, a vontatás irányába néző 

elektródát szerelnek, amelyek rövid 

elektromos impulzusokat bocsátanak ki; 

Or. fr 

Indokolás 

Az elektromos kisülések nem szelektívek, és válogatás nélkül elkábítanak minden, a közelben 

található fajt, köztük a fiatal példányokat is. Észak-franciaországi halászok megfigyelése 

szerint az elektromos fenékvonóhálóval felszerelt hajók veszélyesen tizedelik a 

nyelvhalállományt azokon a területeken, ahol a halászat ezen módját gyakorolják.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/311 

Módosítás  311 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

az ENF 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 – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) elektromos áram, kivéve a 24. cikk 

és az V. melléklet E. része szerinti 

elektromos vonóháló használatát; 

b) elektromos áram, ideértve a 24. 

cikk és az V. melléklet E. része szerinti 

elektromos vonóháló használatát; 

Or. fr 

Indokolás 

Az elektromos kisülések nem szelektívek, és válogatás nélkül elkábítanak minden, a közelben 

található fajt, köztük a fiatal példányokat is. Észak-franciaországi halászok megfigyelése 

szerint az elektromos fenékvonóhálóval felszerelt hajók veszélyesen tizedelik a 

nyelvhalállományt azokon a területeken, ahol a halászat ezen módját gyakorolják. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/312 

Módosítás  312 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

az ENF 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 

24 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amikor a tagállamok a 19. cikknek 

megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak 

be annak érdekében, hogy egy adott 

tengermedence vonatkozásában engedélyt 

kérjenek az V. melléklet E. részében leírt 

innovatív halászeszközök, köztük az 

elektromos vonóháló használatára vagy 

használatának meghosszabbítására, 

értékelést nyújtanak be az ilyen 

halászeszközök célfajokra, érzékeny 

fajokra és érzékeny élőhelyekre gyakorolt 

várható hatásairól. 

(1) Amikor a tagállamok a 19. cikknek 

megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak 

be annak érdekében, hogy egy adott 

tengermedence vonatkozásában engedélyt 

kérjenek az V. melléklet E. részében leírt 

innovatív halászeszközök – kivéve a 

továbbra is betiltott elektromos 

vonóhálókat – használatára vagy 

használatának meghosszabbítására, 

értékelést nyújtanak be az ilyen 

halászeszközök célfajokra, érzékeny 

fajokra és érzékeny élőhelyekre gyakorolt 

várható hatásairól. 

Or. fr 

Indokolás 

Az elektromos kisülések nem szelektívek, és válogatás nélkül elkábítanak minden, a közelben 

található fajt, köztük a fiatal példányokat is. Észak-franciaországi halászok megfigyelése 

szerint az elektromos fenékvonóhálóval felszerelt hajók veszélyesen tizedelik a 

nyelvhalállományt azokon a területeken, ahol a halászat ezen módját gyakorolják. 

 



 

AM\1143181HU.docx  PE614.331v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/313 

Módosítás  313 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

az ENF 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 – B rész – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A zsákvég szembősége tekintetében az 

Északi-tengeren és a 

Skagerrakban/Kattegatban a következő 

méretek alkalmalmazandók: 

A zsákvég szembősége tekintetében az 

Északi-tengeren és a 

Skagerrakban/Kattegatban a következő 

méretek alkalmalmazandók – kivéve az 

áramlökést alkalmazó, továbbra is betiltott 

elektromos vonóhálóval folytatott 

halászatot: 

Or. fr 

Indokolás 

Az elektromos kisülések nem szelektívek, és válogatás nélkül elkábítanak minden, a közelben 

található fajt, köztük a fiatal példányokat is. Észak-franciaországi halászok megfigyelése 

szerint az elektromos fenékvonóhálóval felszerelt hajók veszélyesen tizedelik a 

nyelvhalállományt azokon a területeken, ahol a halászat ezen módját gyakorolják. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/314 

Módosítás  314 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

az ENF 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 – E rész – 1 alcím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Elektromos vonóháló használata az ICES 

IVb és IVc körzetben 

törölve 

Or. fr 

Indokolás 

Az elektromos kisülések nem szelektívek, és válogatás nélkül elkábítanak minden, a közelben 

található fajt, köztük a fiatal példányokat is. Észak-franciaországi halászok megfigyelése 

szerint az elektromos fenékvonóhálóval felszerelt hajók veszélyesen tizedelik a 

nyelvhalállományt azokon a területeken, ahol a halászat ezen módját gyakorolják. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/315 

Módosítás  315 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

az ENF 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 – E rész – 1 alcím – albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 13. cikk ellenére az elektromos 

vonóhálóval folytatott halászat 

engedélyezett az ICES IVb és IVc 

körzetben, amennyiben teljesülnek az e 

rendelet 27. cikke (1) bekezdésének 

második francia bekezdésével 

összhangban a felhasznált elektromos 

impulzusok jellemzői, valamint a WGS84 

koordinátarendszerben megadott alábbi 

pontokat loxodromákkal összekötő 

vonaltól délre fekvő területeken érvényben 

lévő ellenőrzési és nyomonkövetési 

intézkedések tekintetében meghatározott 

feltételek: 

törölve 

– az Egyesült Királyság keleti 

partján az é. sz. 55°-on lévő pont 

 

– onnan kelet felé az é. sz. 55°, k. h. 

5°-ig 

 

– onnan észak felé az é. sz. 56°-ig  

– onnan kelet felé a Dánia nyugati 

partján az é. sz. 56°-án lévő pontig. 

 

Or. fr 

Indokolás 

Az elektromos kisülések nem szelektívek, és válogatás nélkül elkábítanak minden, a közelben 
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található fajt, köztük a fiatal példányokat is. Észak-franciaországi halászok megfigyelése 

szerint az elektromos fenékvonóhálóval felszerelt hajók veszélyesen tizedelik a 

nyelvhalállományt azokon a területeken, ahol a halászat ezen módját gyakorolják. 

 

 

 


