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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0381/343 

Módosítás  343 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL 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 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A technikai intézkedéseket adott 

esetben a hobbihorgászatra is alkalmazni 

kell, amely jelentős hatással lehet a hal- és 

kagylófajok állományaira. 

(6) A technikai intézkedéseket adott 

esetben a hobbihorgászatra is alkalmazni 

kell, amely jelentős hatással lehet a tengeri 

környezetre, a halállományokra és egyéb 

fajokra. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0381/344 

Módosítás  344 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL 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 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Kopoltyúhálót a partok mentén 

számos helyen használnak úgynevezett 

hobbihorgászati tevékenységekhez. 

A tengeri emlősök, például a disznódelfinek, 

fókák és tengeri madarak fennakadnak és 

elpusztulnak ezekben a hálókban. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0381/345 

Módosítás  345 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL 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. en 
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11.1.2018 A8-0381/346 

Módosítás  346 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL 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 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. cikk 

 Társadalmi-gazdasági célkitűzések 

 Az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke (5) 

bekezdésének c), f) és i) pontjaiban 

meghatározott társadalmi-gazdasági 

célkitűzések figyelembe vétele érdekében a 

technikai és állományvédelmi 

intézkedések elfogadásakor és 

végrehajtásakor a tagállamoknak széles 

körűen alkalmazniuk kell az 508/2014/EU 

rendelet 38., 39. és 40. cikkében 

meghatározott intézkedéseket. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a cikk az ETHA-ra való kereszthivatkozást hoz létre, hogy arra ösztönözze a tagállamokat, 

hogy a technikai és állományvédelmi intézkedések végrehajtásakor használják az ETHA 

intézkedéseit a társadalmi-gazdasági igények kompenzálására. 
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11.1.2018 A8-0381/347 

Módosítás  347 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL 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 – c a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) biztosítaniuk kell, hogy a halászat 

állatjólétre gyakorolt hatásai a lehető 

legkisebbek legyenek, illetve azokat 

lehetőség szerint kiküszöböljék;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0381/348 

Módosítás  348 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL 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 – 10 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10. „tanácsadó testületek”: az 

érdekelteknek a KHP keretében létrehozott 

olyan csoportjai, amelyek célja 

előmozdítani minden érdekelt fél 

kiegyensúlyozott képviseletét és 

hozzájárulni a KHP-célok eléréséhez;   

10. „tanácsadó testületek”: az 

érdekelteknek a KHP keretében létrehozott 

olyan csoportjai, amelyek célja 

előmozdítani minden érdekelt fél – így a 

kisipari, kisüzemi, part menti halászat és a 

kagylóhalászat képviselőinek – 

kiegyensúlyozott képviseletét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0381/349 

Módosítás  349 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL 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; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/350 

Módosítás  350 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL 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 – h a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) bármely egyéb olyan halászati 

eszköztípus, amely súlyosan ronthatja a 

célzott vagy nem célzott fajok jólétét. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/351 

Módosítás  351 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL 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 

10 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A halászati tevékenységgel nem 

célzott fajok, többek között delfinek, fókák 

és tengeri madarak járulékos fogásainak 

megelőzése érdekében hobbihalászati 

tevékenységek esetében kopoltyúháló 

használata már nem megengedett. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/352 

Módosítás  352 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL 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 

19 cikk – 4 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) halászati lehetőségek odaítélésével 

ösztönzést kell adniuk a környezetre 

mérsékelt hatást gyakorló módszereket és a 

szelektív halászeszközöket használó 

halászhajóknak. 

c) többek között halászati lehetőségek 

odaítélésével, illetve a 4a. cikkben 

meghatározott támogatás felhasználásával 
ösztönzést kell adniuk a környezetre 

mérsékelt hatást gyakorló módszereket és a 

szelektív halászeszközöket használó 

halászhajóknak; 

Or. en 

Indokolás 

Az ETHA pénzügyi ösztönzőket kínál a környezetre mérsékelt hatást gyakorló szelektív 

halászeszközök és halászati módszerek kidolgozására. A 4. cikkben az ETHA idevágó 

rendelkezéseire való kereszthivatkozás biztosítja a különböző rendeletek követelményei közötti 

koherenciát. 

 

 


