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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

…/2014/EU RENDELETE

(…)

a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések 

megállapításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) 

bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 

rendes jogalkotási eljárás keretében2,

                                               
1 HL C 11, 2013.1.15., 85. o.
2 Az Európai Parlament 2013. április 16-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették 

közzé) és a Tanács 2014. március 4-i álláspontja első olvasatban (a Hivatalos Lapban még 
nem tették közzé). Az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem 
tették közzé).
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mivel:

(1) A 812/2004/EK tanácsi rendelet1 hatásköröket ruház a Bizottságra az említett rendelet 

egyes rendelkezéseinek végrehajtása érdekében. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése 

követően indokolt az említett hatásköröket az Európai Unió működéséről szóló szerződés

(EUMSZ) 290. és 291. cikkével összehangolni. 

(2) A 812/2004/EK rendelet egyes rendelkezéseinek a műszaki és tudományos fejlődéshez 

történő hatékony hozzáigazításának a biztosítása érdekében a jogi aktusoknak az EUMSZ

290. cikkével összhangban történő elfogadására vonatkozó hatáskört az akusztikus 

riasztóberendezések használatára vonatkozó – e berendezések jelkibocsátási tulajdonságait 

és az elhelyezésüket érintő – feltételek és műszaki előírások tekintetében a Bizottságra kell 

ruházni. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell az 

érintett dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, 

időben történő és megfelelő továbbításáról.

                                               
1 A Tanács 812/2004/EK rendelete (2004. április 26.) a cetfélék halászat során történő 

véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról és a 88/98/EK rendelet 
módosításáról (HL L 150., 2004.4.30., 12. o. (magyar nyelvű különkiadás, 4. fejezet, 7. 
kötet, 91. o.).
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(3) Annak biztosítása érdekében, hogy a 812/2004/EK rendeletben a tagállamok 

jelentéstételére vonatkozó eljárásra és annak formátumára meghatározott szabályok 

végrehajtása egységes feltételek mellett történjen, végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 

Bizottságra. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek1 megfelelően kell gyakorolni.

(4) Tekintettel arra a követelményre, hogy a tagállamoknak a 812/2004/EK rendelettel 

összhangban meg kell hozniuk a cetfélék szigorú védelmét szolgáló rendszer 

létrehozásához szükséges intézkedéseket, és figyelemmel az említett rendelet Bizottság 

által megállapított hiányosságaira, 2015 december 31. előtt felül kell vizsgálni a szóban 

forgó rendelet cetfélék védelmére irányuló rendelkezéseinek a megfelelőségét és 

hatékonyságát. A felülvizsgálat eredményei alapján a Bizottságnak átfogó jogalkotási 

javaslatot kell benyújtania az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a cetfélék hatékony –

többek között a regionalizációs folyamaton keresztül történő – védelmének biztosítása 

céljából.

(5) Ezért a 812/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság 

végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
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1. cikk

A 812/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1) A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A 2. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában használt akusztikus 

riasztóberendezéseknek meg kell felelniük a II. mellékletben meghatározott műszaki 

előírásoknak és használati feltételeknek. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

8a. cikkel összhangban olyan, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 

amelyekben a II. mellékletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való 

hozzáigazítása érdekében aktualizálja az említett mellékletben szereplő jelkibocsátási 

tulajdonságokat és az akusztikus riasztóberendezések elhelyezésére vonatkozó 

előírásokat. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásakor a Bizottság 

elegendő időt biztosít e hozzáigazítások elvégzésére.”.

(2) A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Bizottság 2015. december 31-ig felülvizsgálja az e rendeletben megállapított 

intézkedések hatékonyságát, és adott esetben a cetfélék hatékony védelmének 

biztosítását célzó, átfogó jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak.”.
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(3) A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Végrehajtás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén részletes szabályokat állapíthat meg

a 6. cikkben előírt jelentési eljárásra és a jelentés formátumára vonatkozóan. Az említett 

végrehajtási jogi aktusok a 8b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással 

összhangban kerülnek elfogadásra.”.

(4) A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

„8a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az e cikkben meghatározott feltételek 

mellett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása négyéves időtartamra szól …-tól/-

től* kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a négyéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben sem az Európai 

Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítással szemben 

legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

                                               
* HL: Kérjük, illesszék be a módosító rendelet hatálybalépésének időpontját.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (1) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti 

az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 

lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok érvényességét.

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5) A 3. cikk (1) bekezdésének értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi 

aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a 

Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően 

mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem

fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 

időtartam két hónappal meghosszabbodik.
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8b. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* 47. cikke által 

létrehozott halászati és akvakultúra-ágazati bizottság segíti. Ez a bizottság a 

182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében vett bizottság. 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni.

____________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a 
közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 
2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 
22. o.).

 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 
2011.2.28., 13. o.).”.
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2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …, 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök
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I. BEVEZETÉS

A Bizottság 2012. augusztus 8-án benyújtotta a Tanácsnak a cetfélék halászat során történő 

véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról és a 88/98/EK rendelet 

módosításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre irányuló javaslatot.

Az Európai Parlament 2013. április 16-án elfogadta az első olvasatban kialakított álláspontját. 

Ezt követően tárgyalások indultak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a

javaslattal kapcsolatos megállapodás elérése céljából. A 2014. január 30-án tartott 

háromoldalú egyeztetés alkalmával a három intézmény között megállapodás született, amelyet 

a belső és külső halászati politikával foglalkozó munkacsoport 2014. február 6-án, az Európai 

Parlament Halászati Bizottsága pedig 2014. február 11-én jóváhagyott.

Az Európai Parlament Halászati Bizottságának elnöke 2014. február 11-én levélben jelezte az 

Állandó Képviselők Bizottságának (I. rész) elnöke felé, hogy amennyiben a Tanács a levél 

mellékletében foglalt formában hivatalosan megküldi az első olvasatban kialakított 

álláspontját a Parlamentnek, ő javasolni fogja – a két intézmény jogász-nyelvész szakértői 

által végzett ellenőrzés függvényében –, hogy a Parlament plenáris ülése második olvasatban 

módosítás nélkül fogadja el a Tanács első olvasatban kialakított álláspontját.

A Tanács első olvasatban kialakított álláspontja összhangban áll a fent említett megállapodás 

eredményeként létrejött, majd a későbbi jogi és nyelvi felülvizsgálat figyelembevétele 

érdekében módosított szöveggel.

Munkája során a Tanács kellő módon figyelembe vette az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság 2012. november 14-én elfogadott véleményét1.

                                               
1 HL C 11., 2013.1.15., 85. o.
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II. CÉL

A javaslat célja, hogy a 812/2004/EK tanácsi rendeletet összehangolja az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) rendelkezéseivel. A Szerződés 

különbséget tesz a Bizottságra ruházott hatáskörök között aszerint, hogy azok a Szerződés 

290. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak értelmében a jogalkotási aktusok egyes nem 

alapvető rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok 

(felhatalmazáson alapuló jogi aktusok) elfogadására, vagy a Szerződés 291. cikkének (2) 

bekezdésében megállapítottak szerint a kötelező erejű uniós jogi aktusok (végrehajtási 

aktusok) végrehajtására vonatkozó egységes feltételek elfogadására vonatkoznak-e.

A tárgyat képező rendeletjavaslat a Bizottságra a 812/2004/EK tanácsi rendelet által jelenleg 

ruházott hatásköröket felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási intézkedésekké minősíti át. 

– A Bizottságot – javaslata alapján – fel kellene hatalmazni arra, hogy az akusztikus 

riasztóberendezések használatára vonatkozó feltételek és műszaki előírások kiigazítása 

céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. 

– A Bizottságot – az általa beterjesztett javaslat értelmében – arra is fel kellene 

hatalmazni, hogy a tagállamok jelentéstételi kötelezettségére vonatkozó eljárás és annak 

formátuma tekintetében végrehajtási aktusokat fogadjon el. 

III. A TANÁCS ELSŐ OLVASATBAN ELFOGADOTT ÁLLÁSPONTJÁNAK 

ELEMZÉSE

A) Általános észrevételek

A Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és a Tanács tárgyalásokat folytatott, 

aminek eredményeként a két társjogalkotó között megállapodás született. Ezt a 

megállapodást a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjának tükröznie kell. A 

Tanács álláspontjának szövege teljes mértékben megfelel a társjogalkotók között 

létrejött, a Parlament 2014. február 11-i levelében foglalt kompromisszumnak, amelyet 

a jogi, illetve nyelvi felülvizsgálat figyelembevétele érdekében a későbbiekben 

módosítottak. 
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B) A legfontosabb kérdések

A Tanács első olvasatban kialakított álláspontjában foglalt kompromisszum alapvető 

elemei a következők:

a) A Bizottság felhatalmazásának feltételei

Az Európai Parlament egyetértett a Tanács azon javaslatával, miszerint korlátozni 

kell a Bizottságnak adott felhatalmazást, annak alkalmazási köre és időtartama 

tekintetében egyaránt: 

– a felhatalmazás alkalmazási körét az akusztikus riasztóberendezések 

használatára vonatkozó – e berendezések jelkibocsátási tulajdonságait és az 

elhelyezésüket érintő – feltételeknek  a műszaki és a tudományos fejlődés 

fényében történő aktualizálásának lehetővé tételére kell korlátozni; 

– a felhatalmazás időtartamát 4 évre kell korlátozni, amely időtartam egy vele 

megegyező időtartamra hallgatólagosan meghosszabbítható. 

b) Felülvizsgálat

A Tanács elfogadta az Európai Parlament javaslatát, mely szerint a Bizottság 2015 

vége előtt vizsgálja felül a 812/2004/EK tanácsi rendelet helyénvalóságát és 

hatékonyságát. E felülvizsgálat eredményei alapján a Bizottságnak adott esetben 

mérlegelnie kell annak lehetőségét, hogy átfogó jogalkotási javaslatot nyújtson be 

az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a cetfélék hatékony – többek között a 

regionalizációs folyamaton keresztül történő – védelmének biztosítása céljából. 

IV. ÖSSZEGZÉS

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja teljes mértékben tükrözi a Tanács és az 

Európai Parlament közötti tárgyalások során – a Bizottság segítségével – kialakított 

kompromisszumot.
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megfelelően sor kerüljön e rendelet megfelelőségének és hatékonyságának mélyreható 
felülvizsgálatára. Különösen az eresztőháló használatának a balti-tengeri lazachalászatra vonatkozó 
tilalmának a tudományos alapját és a nyomon követési rendelkezések költséghatékonyságát kell 
alávetni alapos vizsgálatnak. Lengyelország véleménye szerint a felülvizsgálati folyamatnak meg 
kell felelnie az átláthatóságra vonatkozó legmagasabb szintű előírásoknak, és abba be kell vonni az 
érdekelt feleket.
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A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

a következőhöz:

a 812/2004/EK rendelet módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletjavaslat elfogadására vonatkozó tanácsi álláspontról
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2012/0216 (COD)

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

a következőhöz:

a 812/2004/EK rendelet módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletjavaslat elfogadására vonatkozó tanácsi álláspontról

A javaslat Európai Parlament, illetve a Tanács számára történő 
megküldésének időpontja
(COM (2012) 447 final – 2012/0216 COD dokumentum): 

2012. augusztus 8.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének kelte: 2012. november 14.

A Régiók Bizottsága véleményének kelte: Nincs vélemény

Az Európai Parlament álláspontjának kelte (első olvasat): 2013. április 16.

A Tanács álláspontja elfogadásának időpontja: 2014. március 3.

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA

A javaslat legfőbb célkitűzése a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával 
kapcsolatos intézkedések megállapításáról és a 88/98/EK rendelet módosításáról szóló 
812/2004//EK tanácsi rendeletnek a Lisszaboni Szerződéssel való összehangolása, a 
Bizottságra ruházott hatásköröknek a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jellegű 
intézkedések közé történő átsorolása révén. 

3. A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁVAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK

3.1. Általános megjegyzések a Tanács álláspontjához

A Bizottság egyetért a Tanács álláspontjával, mivel az Európai Parlament és a Tanács közötti 
kompromisszumos politikai megállapodás a Bizottság javaslatának megfelelően fenntartja a 
hatáskörök átsorolását. A Tanács az egyértelműség érdekében részletesebben meghatározta az 
akusztikus riasztóberendezésekre vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktus célját. A 
Bizottság elfogadhatónak tartja ezt a kompromisszumot. A Tanács emellett az Európai 
Parlamenttel egyetértésben a felhatalmazás időtartamát négy évre korlátozta. A Bizottság 
elfogadhatónak tartja ezt a korlátozást, mivel az hallgatólagos megújítási záradékot tartalmaz.

3.2. Az Európai Parlament első olvasatban elfogadott módosításai
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Az Európai Parlament négy módosítást vezetett be, amelyek nem vitatják a Bizottságra 
ruházott hatáskörök átsorolását. E módosítások közül a legjelentősebb a felhatalmazás 
időtartamát három évre korlátozta, és 2015. december 31-i határidővel kötelezettséget vezetett 
be e rendelet felülvizsgálatára, valamint a módosítási javaslat benyújtására vonatkozóan. 

A háromoldalú megbeszélések során az Európai Parlament módosításai felülvizsgálatra és 
megtárgyalásra kerültek. Ennek eredményeként a felhatalmazás időtartama négy évre 
korlátozódott, és a rendelet rendelkezéseinek felülvizsgálati kötelezettségét a Bizottság 
kezdeményezési jogának figyelembe vétele mellett állapították meg. 

3.3. A Tanács által bevezetett új rendelkezések és a Bizottság e tekintetben képviselt 
álláspontja

A Tanács és a Parlament megállapodott abban, hogy a Bizottság számára egy olyan 
kötelezettséget vezetnek be, amely szerint a Bizottság e rendelkezéseket 2015. vége előtt 
felülvizsgálja és szükség esetén új jogalkotási javaslatot nyújt be. A Bizottság ezt 
elfogadhatónak tartja, mivel biztosítja a Bizottság kezdeményezési jogát, és hivatkozási 
alapját képezi a regionalizáció keretében meghozandó intézkedések kialakításának, ami a 
közös halászati politika kulcsfontosságú célja.  

A Tanács az akusztikus riasztóberendezések műszaki előírásai és használata tekintetében 
pontosan meghatározta a felhatalmazás hatályát. A Bizottság ezt elfogadja, mivel az 
egyértelműség biztosítását szolgálja.

3.4. Az álláspont első olvasatban történő elfogadása során felmerült problémák és a 
Bizottság e tekintetben képviselt álláspontja:

A tárgyalások lezárásakor megállapodás született a Bizottság felhatalmazásáról. A Bizottság 
elfogadhatónak találja az elfogadott megállapodásokat. 

E rendelet felülvizsgálati kötelezettsége, és adott esetben egy átfogó jogalkotási javaslat 
benyújtása tekintetében azonban a Bizottság úgy látja, hogy álláspontjának tisztázása 
érdekében nyilatkozat tételére van szükség.

4. KÖVETKEZTETÉS

A Bizottság egyetért a Tanács álláspontjával, amely az Európai Parlamenttel folytatott 
tárgyalások eredményeként alakult ki. Mindazonáltal a Bizottság szükségesnek tartja a 7. cikk 
(3) bekezdésével kapcsolatos alábbi nyilatkozattételt. 

A 7. cikk (3) bekezdéséhez
A Bizottság fontolóra veszi egy, az új technikai intézkedések keretének létrehozására irányuló 
javaslat előterjesztését, amely korlátozó intézkedéseket tartalmaz a cetfélék és más érzékeny fajok 
véletlenszerű kifogásának minimálisra csökkentése érdekében, és adott esetben lehetővé teszi a 
halászat jellemzőihez igazított speciális intézkedések regionális szinten történő kialakítását. Amint 
ez megtörtént, ez a rendelet hatályát veszti.
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