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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2018 A8-0381/316 

Módosítás  316 

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 – táblázat 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Zsákvé

g 

szembő

sége 

Földrajzi 

terület 

Feltételek 

Legaláb

b 120 

mm 

Egész terület Nincs 

Zsákvé

g 

szembő

sége 

Földrajzi 

terület 

Feltételek 

Legaláb

b 100 

mm 

Egész terület Nincs 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Legaláb

b 

80mm 

Egész terület A Nephrops 

norvegicus vagy a 

fogási korlátok 

hatálya alá nem 

tartozó fajok 

célzott halászata. 

A halászeszközre 

egy legalább 120 

mm szembőségű, 

négyzetes 

szemekből álló 

hálómezőt vagy 

egy legfeljebb 35 

mm 

rácsrúdtávolságú 

szelektáló rácsot 

vagy azzal 

egyenértékű 

szelektáló eszközt 

kell felszerelni. 

Legaláb

b 

80mm 

ICES IVb 

körzet az é. sz. 

54° 30’-től 

délre és ICES 

IVc körzet 

Nyelvhalra 

irányuló célzott 

halászat 

merevítőrudas 

vonóhálóval vagy 

[elektromos 

vonóhálóval] A 

háló elülső 

részének felső 

felébe egy 

legalább 180 mm 

szembőségű 

hálómezőt kell 

illeszteni. 

Legaláb

b 

32mm 

Egész terület A Pandalus 

borealis célzott 

halászata. A 

halászeszközre 

egy legfeljebb 19 

mm 

rácsrúdtávolságú 

szelektáló rácsot 

vagy egy azzal 

egyenértékű 

Legaláb

b 

80mm 

Egész terület A Nephrops 

norvegicus vagy a 

fogási korlátok 

hatálya alá nem 

tartozó fajok 

célzott halászata. 

A halászeszközre 

egy legalább 120 

mm szembőségű, 

négyzetes 

szemekből álló 

hálómezőt vagy 

egy legfeljebb 35 

mm 

rácsrúdtávolságú 

szelektáló rácsot 

vagy azzal 

egyenértékű 

szelektáló eszközt 

kell felszerelni. 

Legaláb

b 

80mm 

ICES IVb 

körzet és 

ICES IVc 

körzet 

Nyelvhalra 

irányuló célzott 

halászat (a 

fogások 15%-a) 
merevítőrudas 

vonóhálóval vagy 

[elektromos 

vonóhálóval]. A 

háló elülső 

részének felső 

felébe egy 

legalább 180 mm 

szembőségű 

hálómezőt kell 

illeszteni. 

A vékonybajszú 

tőkehalra, a 

makrélára és a 

fogási korlátok 

hatálya alá nem 

tartozó fajokra 

irányuló célzott 

halászat 

(együttesen a 

fogások 50%-a). 
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szelektáló eszközt 

kell felszerelni. 

Legaláb

b 

16mm 

Egész terület Kisméretű nyílt 

vízi fajok célzott 

halászata. 

A norvég tőkehal 

célzott halászata. 

A norvég tőkehal 

halászatában 

használt 

halászeszközökre 

egy 22 mm 

rácsrúdtávolságú 

szelektáló rácsot 

kell felszerelni. 

A Crangon 

crangon célzott 

halászata. A 

halászeszközre 

szelektáló rácsot, 

szűrőhálót vagy 

egy azzal 

egyenértékű 

szelektáló eszközt 

kell felszerelni. 

16 mm-

nél 

kisebb 

Egész terület A homoki angolna 

célzott halászata. 

 

A halászeszközre 

egy legalább 80 

mm szembőségű, 

négyzetes 

szemekből álló 

hálómezőt kell 

felszerelni. 

Legaláb

b 

32mm 

Egész terület A Pandalus 

borealis célzott 

halászata. A 

halászeszközre 

egy legalább 19 

mm 

rácsrúdtávolságú 

szelektáló rácsot 

vagy egy azzal 

egyenértékű 

szelektáló eszközt 

kell felszerelni. 

Legaláb

b 

16mm 

Egész terület Kisméretű nyílt 

vízi fajok célzott 

halászata 

A norvég tőkehal 

célzott halászata. 

A norvég tőkehal 

halászatában 

használt 

halászeszközökre 

egy 22 mm 

rácsrúdtávolságú 

szelektáló rácsot 

kell felszerelni. 

A Crangon 

crangon célzott 

halászata A 

halászeszközre 

szelektáló rácsot, 

szűrőhálót vagy 

egy azzal 

egyenértékű 

szelektáló eszközt 

kell felszerelni. 



 

AM\1143180HU.docx  PE614.331v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

16 mm-

nél 

kisebb 

Egész terület A homoki angolna 

célzott halászata 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/317 

Módosítás  317 

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 – 2 bekezdés – táblázat 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Szembő

ség 

Földrajzi 

terület 

Feltételek 

Legaláb

b 120 

mm 

Egész terület Nincs 

Legaláb

b 

100mm 

Egész terület A nyelvhal vagy a 

fogási korlátok 

hatálya alá nem 

tartozó fajok 

célzott halászata. 

Legaláb

b 50mm 

Egész terület Kisméretű nyílt 

vízi fajok célzott 

halászata. 
 

Szembő

ség 

Földrajzi 

terület 

Feltételek 

Legaláb

b 120 

mm 

Egész terület Nincs 

Legaláb

b 90 

mm 

Egész terület A lepényhal-

alakúak (a 

fogások 50%-a) 
vagy a fogási 

korlátok hatálya 

alá nem tartozó 

fajok (a fogások 

50%-a) célzott 

halászata 

Legaláb

b 50 

mm 

Egész terület Kisméretű nyílt 

vízi fajok célzott 

halászata 
 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/318 

Módosítás  318 

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 

VI melléklet – B rész – 1 bekezdés – táblázat 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Zsákvé

g 

szembő

sége 

Földrajzi 

terület 

Feltételek 

Legaláb

b 120 

mm 

Egész terület Nincs 

Legaláb

b 

100mm 

Egész terület A szürke tőkehal 

és a vékonybajszú 

tőkehal célzott 

halászata. A 

halászeszközre 

egy 100 mm 

szembőségű, 

négyzetes 

szemekből álló 

hálómezőt kell 

felszerelni. 

Legaláb

b 

80mm 

Egész terület A Nephrops 

norvegicus vagy a 

fogási korlátok 

hatálya alá nem 

tartozó fajok 

célzott halászata. 

A halászeszközre 

Zsákvé

g 

szembő

sége 

Földrajzi 

terület 

Feltételek 

Legaláb

b 120 

mm 

Egész terület Nincs 

Legaláb

b 80 

mm 

ICES VII 

körzet 

A szürke tőkehal, 

rombuszhal és 

ördöghal 

(együttesen a 

fogások 50%-a) 

vagy a 

vékonybajszú 

tőkehal (a fogások 

50%-a) célzott 

halászata. A 

halászeszközre 

egy 80 mm 

szembőségű, 

négyzetes 

szemekből álló 

hálómezőt [vagy 

egy azzal 

egyenértékű 

szelektáló eszközt] 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

egy legalább 120 

mm szembőségű, 

négyzetes 

szemekből álló 

hálómezőt vagy 

egy legfeljebb 35 

mm 

rácsrúdtávolságú 

szelektáló rácsot 

vagy azzal 

egyenértékű 

szelektáló eszközt 

kell felszerelni. 
 

kell felszerelni. 

A lepényhal-

alakúak (a 

fogások 30%-a) 

kitámasztott szájú 

vonóhálóval 

történő célzott 

halászata1a vagy a 

fogási korlátok 

hatálya alá nem 

tartozó fajok 

célzott halászata 

(a fogások 50%-

a). A 

halászeszközre 

egy legalább 80 

mm szembőségű, 

négyzetes 

szemekből álló 

hálómezőt [vagy 

egy azzal 

egyenértékű 

szelektáló eszközt] 

kell felszerelni. 

Legaláb

b 80 

mm 

Egész terület A Nephrops 

norvegicus vagy a 

fogási korlátok 

hatálya alá nem 

tartozó fajok 

célzott halászata. 

A halászeszközre 

egy legalább 120 

mm szembőségű, 

négyzetes 

szemekből álló 

hálómezőt vagy 

egy legfeljebb 35 

mm 

rácsrúdtávolságú 

szelektáló rácsot 

vagy azzal 

egyenértékű 

szelektáló eszközt 

kell felszerelni. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Legaláb

b 80 

mm 

ICES VIIa, 

VIIb, VIId, 

VIIe, VIIh és 

VIIj körzet 

Nyelvhalra 

irányuló célzott 

halászat 

merevítőrudas 

vonóhálóval. A 

háló elülső 

részének felső 

felébe egy 

legalább 180 mm 

szembőségű 

hálómezőt kell 

illeszteni. 

Legalá

bb 80 

mm 

ICES VIId és 

VIIe alkörzet 

Vékonybajszú 

tőkehal, makréla 

vagy fogási 

korlátok hatálya 

alá nem tartozó 

fajok célzott 

halászata 

(együttesen 50%). 

Legaláb

b 16 

mm 

Egész terület Kisméretű nyílt 

vízi fajok célzott 

halászata 
 

 _____________ 

 1a A halászhajóknak tilos 32 és 99 mm 

közötti szembőségű merevítőrudas 

vonóhálót használniuk a következő 

pontokat összekötő vonaltól északra: az 

Egyesült Királyság keleti partvonalán az 

é. sz. 55°-on lévő pont, onnan keletre az é. 

sz. 55°, k. h. 5°, onnan északra az é. sz. 

56°, és onnan keletre Dánia nyugati 

partvonalán az é. sz. 56°-on lévő pont. 

Tilos 32 és 119 mm közötti szembőségű 

merevítőrudas vonóhálót használni az 

ICES IIa körzetben és az ICES IV 

alkörzetnek az é. sz. 56° 00′-től északra 

eső részén. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0381/319 

Módosítás  319 

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 

VI melléklet – B rész – 2 bekezdés – táblázat 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Szembős

ég 

Földrajzi 

terület 

Feltételek 

Legalább 

120mm1 

Egész terület Nincs 

Legalább 

100mm 

Egész terület A nyelvhal vagy 

a fogási korlátok 

hatálya alá nem 

tartozó fajok 

célzott halászata. 

Legalább 

50mm 

Egész terület Kisméretű nyílt 

vízi fajok célzott 

halászata. 
 

Szembős

ég 

Földrajzi 

terület 

Feltételek 

Legalább 

120 mm1 

Egész terület Nincs 

Legalább 

100 

mm1a 

Egész terület A lepényhal-

alakúak (a 

fogások 50%-a) 
vagy a fogási 

korlátok hatálya 

alá nem tartozó 

fajok (a fogások 

50%-a) célzott 

halászata 

A foltos tőkehal, 

a sávos tőkehal, 

a közönséges 

lepényhal és a 

farkassügér 

célzott halászata 

(a fogások 70%-

a) 

Legalább 

50 mm 

Egész terület Kisméretű nyílt 

vízi fajok célzott 

halászata 
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 ____________ 

 

 1aAz ICES VIId körzet vonatkozásában a 

90 mm-es szembőség alkalmazandó. 

Or. en 

 

 


