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_____________________________________________________________ 

 

Módosítás   1 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Azonos szabályokat kell alkalmazni a 

halászhajók jellemzőinek meghatározására 

annak érdekében, hogy harmonizáltak 

legyenek az Unióban a tevékenység 

gyakorlására vonatkozó feltételek. 

(3) A közös halászati politika 

normáinak megfelelő, azonos szabályokat 

kell alkalmazni a halászhajók jellemzőinek 

meghatározására annak érdekében, hogy 

harmonizáltak legyenek az Unióban a 

tevékenység gyakorlására vonatkozó 

feltételek. 

 

Módosítás   2 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ezért figyelembe kell venni az 1969. 

június 23-án Londonban aláírt, a hajók 

köbözésére vonatkozó nemzetközi 

egyezményt (1969-es egyezmény), és az 

1977. április 2-án Torremolinoszban aláírt, 

a halászhajók biztonságáról szóló 

(5) Ezért figyelembe kell venni az 1969. 

június 23-án Londonban aláírt, a hajók 

köbözésére vonatkozó nemzetközi 

egyezményt (1969-es egyezmény), az 

1977. április 2-án Torremolinoszban aláírt, 

a halászhajók biztonságáról szóló 
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nemzetközi egyezményt, amelyeket a 

Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) 

égisze alatt dolgoztak ki. 

nemzetközi egyezményt, és az 1958. 

április 29-én Genfben aláírt, a nyílt 

tengeri halászatról és a nyílt tengeri 

élővilág védelméről szóló ENSZ-

egyezményt. 

 

Módosítás   3 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Az e hosszat meghaladó nagyobb 

halászhajók esetében helyénvaló lenne a 

rakomány- és üzemanyag-kapacitást, 

valamint a feldolgozási és termelési 

kapacitást magában foglaló bővebb 

hajóleírás. 

 

Módosítás   4 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A kisüzemi part menti halászatról, a 

hagyományos kisüzemi halászatról, 

valamint a közös halászati politika 

reformjáról szóló, 2012. november 22-i 

európai parlamenti állásfoglalás felszólít 

a nagy- és a kisüzemi halászat 

jellemzőinek jogi meghatározására annak 

érdekében, hogy azokat jogi szempontból 

meg lehessen különböztetni. E 

meghatározásnak a hajók méretén 

túlmenően ki kell terjednie olyan 

jellemzőkre is, mint a hajók hossza, a 

helyi üzemeltetési formáktól függő 

jellemzőik, a part menti közösségek 

életében betöltött szociális szerepük, 

ökológiai hatásuk, halászati kapacitásuk 

és a vállalkozás gazdasági adatai. 
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Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 7. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a műszaki fejlődéshez 

szükséges, e cikk (2) bekezdésében írt 

módosításokra vonatkozóan. 

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 7. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el e cikk (2) bekezdésének 

módosítására vonatkozóan annak 

érdekében, hogy a Nemzetközi 

Szabványügyi Szervezet nemzetközi 

szabványára való hivatkozást a műszaki 

fejlődéshez igazítsa. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (3) 

bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása határozatlan időre szól 

...-tól/-től kezdődő hatállyal. 

(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (3) 

bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása ötéves időtartamra szól ... 

[e rendelet hatálybalépésének időpontja]-

tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság 

legkésőbb kilenc hónappal az ötéves 

időszak letelte előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra, 

amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt. 

 

 

 


