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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogi aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi, vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik.
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó 
védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint a 2115/2005/EK tanácsi 
rendelet és az 1386/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0577),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0391/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0017/2019),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tekintve, hogy a NAFO védelmi és 
végrehajtási intézkedéseinek bizonyos 
rendelkezéseit a NAFO-egyezmény 
szerződő felei gyakrabban módosítják, és 
azok további módosításai várhatók a 
jövőben, a NAFO védelmi és végrehajtási 
intézkedéseire vonatkozó módosításoknak 
az uniós jogba történő gyors átültetésének 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a következő tárgykörökben: a 
jelentéstételi határidők, a jelentések 
benyújtásának határideje; 
fogalommeghatározások; a kutatóhajók 
tiltott tevékenységeinek felsorolása; a 
fogásra és a halászati erőkifejtésre 
vonatkozó bizonyos korlátozások; 
halászati tilalmak bevezetéséhez 
kapcsolódó feladatok; azon helyzetek, 
amelyekben a halászati lehetőségek 
kapcsán felsorolt fajok járulékos 
fogásnak minősülnek; a hajó fedélzetén 
tárolt járulékos fogásnak történő 
minősítésre vonatkozó maximális 
mennyiségek; bizonyos kötelezettségek, 
amennyiben a járulékos fogás bármely 
fogási pozícióban meghaladja a 
határértékeket; a rájahalászatra 
vonatkozó intézkedések; a norvég garnéla 
halászatára vonatkozó intézkedések; a 
halászati mélységek megváltoztatása, 
valamint a halászati korlátozás hatálya 
alá tartozó vagy halászat elől elzárt 
területekre történő hivatkozások; a 
fedélzetükön 50 tonna élőtömeget 
meghaladó, a szabályozási területen kívül 
fogott teljes fogást szállító, a területre 

(7) A NAFO védelmi és végrehajtási 
intézkedéseit módosító valamennyi 
jövőbeli ajánlást rendes jogalkotási 
eljárás keretében kell az uniós jogba 
átültetni.
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grönlandi laposhal halászatának céljával 
belépő, engedéllyel rendelkező hajókra 
vonatkozó eljárások, a grönlandi laposhal 
halászatának elkezdésére vonatkozó 
előfeltételek; a norvég garnéla halászati 
tilalmának földrajzi és időbeli tényezői; 
cápavédelmi intézkedések, többek között a 
jelentéstételre, valamint a cápauszonyok 
hajófedélzeten történő leválasztására, 
szállítására, át- és kirakodására vonatkozó 
tilalom; a hálószembőség műszaki 
paraméterei; a lábnyomtérképre történő 
hivatkozások; és a fenékhalászati 
tevékenységek területi korlátozásaira 
vonatkozó hivatkozások; a veszélyeztetett 
tengeri ökoszisztémák indikátorfajainak 
felfedezésére vonatkozó meghatározásokat 
és az alkalmazott megfigyelők feladatait 
érintő rendelkezések; az elektronikus úton 
történő továbbítás tartalma, a hajón 
szállítandó érvényes okmányok listája, a 
kapacitási terv tartalma; a bérleti 
megállapodással kapcsolatosan a hajón 
szállítandó dokumentáció; a halászati 
napló, a termelési napló és a tárolási terv 
használatára vonatkozó kötelezettségek, 
beleértve a jelentéstételi és továbbítási 
feladatokat; a hajómegfigyelési rendszer 
adatai; az elektronikus jelentéskészítésre, 
az értesítések tartalmára vonatkozó 
rendelkezések; a hajóparancsnok 
kötelezettségei az ellenőrzés során; az 
ellenőrök és az ellenőrzést végző 
tagállamok feladatköre; a súlyos 
jogsértésnek minősülő jogsértések 
felsorolása; a lobogó szerinti tagállam és 
a kikötő szerinti tagállam feladatai; a 
halászhajó parancsnokának 
kötelezettségei; a kikötőbe való befutással 
kapcsolatos követelmények és a nem 
szerződő felekre vonatkozó ellenőrzések; 
az IUU-listán szereplő hajókkal szembeni 
tagállami intézkedések felsorolása; és az 
éves jelentéstételi kötelezettségek.

Indokolás

A Bizottság javaslata szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kerülne sor a NAFO 
e védelmi és végrehajtási intézkedését érintő jövőbeni módosítások átültetésére. Ez 
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gyakorlatilag azt jelentené, hogy az EP-nek egyáltalán nincs beleszólása a NAFO, illetve a 
jövőben egyéb nemzetközi fórumok tekintetében. A regionális halászati gazdálkodási 
szervezetek ajánlásainak átültetése a rendes jogalkotási eljárás keretében (együttdöntés) az 
Európai Parlament és a Tanács közös hatáskörében kell, hogy maradjon.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Megjegyzi, hogy a jelenlegi 
szabályozás kiemeli az Elasmobranchii 
alosztályba tartozó fajok, például a cápák 
és a ráják veszélyeztetett helyzetét, és a 
Természetvédelmi Világszövetség 
megállapításai szerint a cápapopulációk 
és ezáltal a tengeri ökoszisztémák komoly 
fenyegetésnek vannak kitéve.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) „lábnyom”, más néven „meglévő 
fenékhalászati területek”: a szabályozási 
terület azon része, ahol a fenékhalászat 
hagyományosan jelen van, és amelyet a 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
4. táblázatában szereplő és 2. ábráján 
bemutatott koordináták határoznak meg.

(17) „lábnyom”, más néven „meglévő 
fenékhalászati területek”: a szabályozási 
terület azon része, ahol a fenékhalászat 
hagyományosan jelen van, és amelyet a 
védelmi és végrehajtási intézkedések – e 
rendelet mellékletének 1., illetve 2. 
pontjában szereplő – 4. táblázatában 
megadott és 2. ábráján bemutatott 
koordináták határoznak meg.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) „veszélyeztetett tengeri 
ökoszisztémák indikátorfajai”: a 

(21) „veszélyeztetett tengeri 
ökoszisztémák indikátorfajai”: a 
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veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák 
előfordulását jelző, a védelmi és 
végrehajtási intézkedések 
I.E mellékletének VI. részében 
meghatározott fajok;

veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák 
előfordulását jelző, a védelmi és 
végrehajtási intézkedések 
I.E mellékletének  – e rendelet 
mellékletének 3. pontjában szereplő – 
VI. részében meghatározott fajok;

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 29 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) „veszélyeztetett tengeri 
ökoszisztémák indikátorelemei”: 
topográfiai, hidrofizikai vagy geológiai 
jellemzőkben meghatározott, 
veszélyeztetett tengeri ökoszisztémáknak 
esetlegesen otthont adó, a védelmi és 
végrehajtási intézkedések 
I.E mellékletének VII. részében 
meghatározott elemek.

(29) „veszélyeztetett tengeri 
ökoszisztémák indikátorelemei”: 
topográfiai, hidrofizikai vagy geológiai 
jellemzőkben meghatározott, 
veszélyeztetett tengeri ökoszisztémáknak 
esetlegesen otthont adó, a védelmi és 
végrehajtási intézkedések 
I.E mellékletének – e rendelet 
mellékletének 4. pontjában szereplő – 
VII. részében meghatározott elemek.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nem folytathatnak kutatási 
tervükkel ellentétes halászati 
tevékenységet; vagy

a) nem folytathatnak – a szabályozási 
területen kívül sem – kutatási tervükkel 
ellentétes halászati tevékenységet; vagy

Indokolás

A kutatóhajók kötelesek valamennyi tervezett halászati tevékenységet szerepeltetni kutatási 
tervükben, többek között a szabályozási területen kívüli tevékenységeket is. Meg kell 
akadályozni az olyan kutatási tevékenységeket, amelyeket nem tüntettek fel a kutatási 
tervekben.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem foghatnak a 3L körzetben a 
tagállami keretet meghaladó 
mennyiségben norvég garnélát.

b) nem foghatnak a 3L körzetben a 
hajó lobogó szerinti tagállamának keretét 
meghaladó mennyiségben norvég garnélát.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a 3L körzetben fogható norvég garnéla maximális mennyisége 
a kutatóhajó lobogó szerinti tagállama számára megállapított maximális mennyiség.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elektronikus úton, a védelmi és 
végrehajtási intézkedések 
II.C mellékletében meghatározott 
formátumban értesítést küld a Bizottságnak 
a lobogójának használatára jogosult 
minden olyan kutatóhajóról, amelynek 
engedélyt adott arra, hogy a szabályozási 
területen kutatási tevékenységet végezzen; 
valamint

a) elektronikus úton, a védelmi és 
végrehajtási intézkedések 
II.C mellékletében meghatározott – e 
rendelet mellékletének 5. pontjában 
szereplő – formátumban értesítést küld a 
Bizottságnak a lobogójának használatára 
jogosult minden olyan kutatóhajóról, 
amelynek engedélyt adott arra, hogy a 
szabályozási területen kutatási 
tevékenységet végezzen; valamint

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam gondoskodik 
arról, hogy a hatályos halászati lehetőségek 
szerint azonosított halállományokra 
alkalmazzák az összes fogási és halászati 
erőkifejtési korlátozást, és – eltérő 
rendelkezés hiányában – minden kvótát 

(1) Minden tagállam gondoskodik 
arról, hogy a hatályos halászati lehetőségek 
szerint azonosított halállományokra 
alkalmazzák az összes fogási és/vagy 
halászati erőkifejtési korlátozást, és – 
eltérő rendelkezés hiányában – minden 
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élősúlyban, metrikus tonnában fejeznek ki. kvótát élősúlyban, metrikus tonnában 
fejeznek ki.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy vannak olyan fogási és halászati erőkifejtési korlátozások, 
amelyek egymástól függetlenek.

 Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztosítják, hogy hajóik fedélzetén a 
3M körzetben álsügérből kifogható teljes 
mennyiség elérésének becsült napja után ne 
tároljanak az e körzetben fogott álsügért;

c) biztosítják, hogy hajóik fedélzetén a 
3M körzetben álsügérből kifogható teljes 
mennyiség elérésének becsült napja után ne 
tároljanak az e körzetben fogott álsügért, 
kivéve, ha a védelmi és végrehajtási 
intézkedések azt engedélyezik;

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E cikk alkalmazásában a 3M 
körzetbe beletartozik a 3L körzetnek a 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
1. táblázatában megadott pontokat 
összekötő vonalak által határolt és 
1(1) ábráján bemutatott része.

(1) E cikk alkalmazásában a 3M 
körzetbe beletartozik a 3L körzetnek a 
védelmi és végrehajtási intézkedések – e 
rendelet mellékletének 6. pontjában 
szereplő – 1. táblázatában megadott 
pontokat összekötő vonalak által határolt és 
1(1) ábráján bemutatott része.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 3M körzetben a védelmi és 
végrehajtási intézkedések 2. táblázatában 
megadott és 1(2) ábráján bemutatott 

(4) A 3M körzetben a védelmi és 
végrehajtási intézkedések – e rendelet 
mellékletének 7. pontjában szereplő – 
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területen nem halászhat norvég garnélára 
egyetlen hajó sem június 1-jén 00:01 
(UTC) és december 31-én 24:00 (UTC) 
között.

2. táblázatában megadott és 1(2) ábráján 
bemutatott területen nem halászhat norvég 
garnélára egyetlen hajó sem június 1-jén 
00:01 (UTC) és december 31-én 24:00 
(UTC) között.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 3L körzetben a norvég garnélarák 
halászata 200 m-nél nagyobb mélységben 
történik. A szabályozási területen folytatott 
halászatot a védelmi és végrehajtási 
intézkedések 3. táblázatában megadott 
koordináták által határolt vonaltól keletre 
található, az intézkedésekhez tartozó 
1(3) ábrán bemutatott területre kell 
korlátozni.

(5) A 3L körzetben a norvég garnélarák 
halászata 200 m-nél nagyobb mélységben 
történik. A szabályozási területen folytatott 
halászatot a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 8. 
pontjában szereplő – 3. táblázatában 
megadott koordináták által határolt 
vonaltól keletre található, az 
intézkedésekhez tartozó 1(3) ábrán 
bemutatott területre kell korlátozni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az engedélyezett hajók csak a 
kijelölt kikötőkben rakodják ki a grönlandi 
laposhalat. Ebből a célból valamennyi 
tagállam kijelöl a területén egy vagy több 
olyan kikötőt, ahol az engedélyezett hajók 
grönlandi laposhalat rakodhatnak ki;

b) az engedélyezett hajók csak a 
kijelölt kikötőkben rakodják ki a grönlandi 
laposhalat. Ebből a célból valamennyi 
tagállam kijelöl egy vagy több olyan 
kikötőt, ahol az engedélyezett hajók 
grönlandi laposhalat rakodhatnak ki;

Indokolás

A 10. cikk (1) bekezdésének b) pontját lehetett úgy értelmezni, hogy a grönlandi laposhalat 
csak a tagállam területén belül kijelölt kikötőkben lehet kirakodni. Korábban nem ez volt az 
általános gyakorlat, és erre nincs is szükség.

Módosítás 15
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) minden engedélyezett hajó vagy az 
annak nevében eljáró képviselő legalább 
48 órával korábban értesítést küld az 
illetékes kikötőhatóságnak a becsült 
érkezési időre, a grönlandi laposhal 
fedélzeten lévő becsült mennyiségére és a 
fogási körzet(ek)re vonatkozóan;

d) minden engedélyezett hajó vagy az 
annak nevében eljáró képviselő legalább 
48 órával korábban értesítést küld az 
illetékes kikötő halászati ellenőrző 
hatóságának a becsült érkezési időre, a 
grönlandi laposhal fedélzeten lévő becsült 
összmennyiségére és a fogási 
körzetenkénti becsült mennyiségekre 
vonatkozóan;

Indokolás

A módosítás célja, hogy a szöveg összhangba kerüljön a spanyol rendszerben érvényes 
hatáskörökkel.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) minden tagállam ellenőrzi a 
grönlandi laposhal minden, az adott 
tagállam kikötőjében végrehajtott 
kirakodását, a védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.C mellékletében 
meghatározott formátumban elkészíti az 
ellenőrzési jelentést, amelyet az ellenőrzés 
befejezésétől számított 10 munkanapon 
belül elküld a Bizottságnak, és arról egy 
másolatot továbbít az Európai Halászati 
Ellenőrző Hivatalnak. A kikötő szerinti 
állam által végzett ellenőrzésről készült 
(PSC-3) jelentésben rögzíteni és részletezni 
kell a rendelet előírásait illetően a kikötői 
ellenőrzés során észlelt jogsértéseket. A 
jelentésnek tartalmaznia kell az ellenőrzött 
halászhajó aktuális útja során a tengeren 
észlelt jogsértésekre vonatkozó összes 
releváns információt. A Bizottság 
közzéteszi az információkat a NAFO 
megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti 

e) minden tagállam ellenőrzi a 
grönlandi laposhal minden, az adott 
tagállam kikötőjében végrehajtott 
kirakodását, a védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.C mellékletében 
meghatározott – e rendelet mellékletének 
9. pontjában szereplő – formátumban 
elkészíti az ellenőrzési jelentést, amelyet az 
ellenőrzés befejezésétől számított 
14 munkanapon belül elküld a 
Bizottságnak, és arról egy másolatot 
továbbít az Európai Halászati Ellenőrző 
Hivatalnak. A kikötő szerinti állam által 
végzett ellenőrzésről készült (PSC-3) 
jelentésben rögzíteni és részletezni kell a 
rendelet előírásait illetően a kikötői 
ellenőrzés során észlelt jogsértéseket. A 
jelentésnek tartalmaznia kell az ellenőrzött 
halászhajó aktuális útja során a tengeren 
észlelt jogsértésekre vonatkozó összes 
releváns információt. A Bizottság 
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weboldalán. közzéteszi az információkat a NAFO 
megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti 
weboldalán.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok, amennyiben 
lehetséges, kötelesek:

(5) A tagállamok kötelesek:

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a cápák védelme érdekében 
szelektívebb halászeszközök azonosítására 
irányuló kutatást végezni;

a) a cápák és az Elasmobranchii 
alosztályba tartozó fajok védelme 
érdekében szelektívebb halászeszközök 
azonosítására irányuló kutatást végezni;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kutatást végezni a legfontosabb 
cápafajok főbb biológiai és ökológiai 
paramétereiről, életszakaszairól, 
viselkedési jellemzőiről és vándorlási 
mintáiról, valamint az esetleges 
feltérképezési, ellési és keltetési területek 
azonosításáról.

b) kutatást végezni a legfontosabb 
cápafajok és az Elasmobranchii 
alosztályba tartozó fajok főbb biológiai és 
ökológiai paramétereiről, életszakaszairól, 
viselkedési jellemzőiről és vándorlási 
mintáiról, valamint az esetleges 
feltérképezési, ellési és keltetési területek 
azonosításáról.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat



RR\1174142HU.docx 15/49 PE627.630v02-00

HU

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E cikk alkalmazásában a 
hálószembőséget a védelmi és végrehajtási 
intézkedések III.A mellékletében foglaltak 
szerint határozzák meg.

(1) E cikk alkalmazásában a 
hálószembőséget a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 
10. pontjában szereplő – 
III.A mellékletében foglaltak szerint 
határozzák meg.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 130 mm minden egyéb, a védelmi 
és végrehajtási intézkedések 
I.C mellékletében meghatározott, 
tengerfenéken élő halfaj halászata 
esetében;

d) 130 mm minden egyéb, a védelmi 
és végrehajtási intézkedések – e rendelet 
mellékletének 11. pontjában szereplő – 
I.C mellékletében meghatározott 
tengerfenéken élő halfaj halászata 
esetében;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A halászhajók nem használhatnak 
olyan módszert vagy eszközt, amely 
akadályt képez a háló szemeiben vagy 
csökkenti azok méretét. A zsákvég felső 
oldalához ugyanakkor kapcsolhatók olyan, 
a védelmi és végrehajtási intézkedések 
III.B mellékletében (Felső kopásvédők, 
garnélahalászatra szolgáló vonóhálók 
kampós láncai) ismertetett eszközök, 
amelyek nem képeznek akadályt a zsákvég 
szemeiben, beleértve a toldásokat is. A 
zsákvég rongálódásának megakadályozása 
vagy minimalizálása érdekében a zsákvég 
alsó oldalához vászon, hálódarab vagy más 
anyag rögzíthető.

(2) A halászhajók nem használhatnak 
olyan módszert vagy eszközt, amely 
akadályt képez a háló szemeiben vagy 
csökkenti azok méretét. A zsákvég felső 
oldalához ugyanakkor kapcsolhatók olyan, 
a védelmi és végrehajtási intézkedések – e 
rendelet mellékletének 12. pontjában 
szereplő – III.B mellékletében (Felső 
kopásvédők, garnélahalászatra szolgáló 
vonóhálók kampós láncai) ismertetett 
eszközök, amelyek nem képeznek akadályt 
a zsákvég szemeiben, beleértve a 
toldásokat is. A zsákvég rongálódásának 
megakadályozása vagy minimalizálása 
érdekében a zsákvég alsó oldalához 
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vászon, hálódarab vagy más anyag 
rögzíthető.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 3L vagy a 3M körzetben norvég 
garnélára halászó hajók csak olyan 
szelektáló ablakot vagy rácsot 
használhatnak, ahol a rácsok közötti 
távolság legfeljebb 22 mm. A 3L körzetben 
norvég garnélára halászó hajókat legalább 
72 cm-es hosszúságú kampós lánccal is 
felszerelik, amelynek hosszát a védelmi és 
végrehajtási intézkedések III.B 
mellékletében foglaltak szerint határozzák 
meg.

(3) A 3L vagy a 3M körzetben norvég 
garnélára halászó hajók csak olyan 
szelektáló ablakot vagy rácsot 
használhatnak, ahol a rácsok közötti 
távolság legfeljebb 22 mm. A 3L körzetben 
norvég garnélára halászó hajókat legalább 
72 cm-es hosszúságú kampós lánccal is 
felszerelik, amelynek hosszát a védelmi és 
végrehajtási intézkedések – e rendelet 
mellékletének 12. pontjában szereplő – 
III.B mellékletében foglaltak szerint 
határozzák meg.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egyetlen hajó sem szállíthat a 
fedélzetén a védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.D mellékletének értelmében 
meghatározott minimális méretnél kisebb 
halat; az ilyen halat azonnal vissza kell 
engedni a tengerbe.

(1) Egyetlen hajó sem szállíthat a 
fedélzetén a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 
13. pontjában szereplő – I.D mellékletének 
értelmében meghatározott minimális 
méretnél kisebb halat; az ilyen halat 
azonnal vissza kell engedni a tengerbe.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden olyan feldolgozott halat, (2) Minden olyan feldolgozott halat, 
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amely nem éri el a védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.D mellékletében az adott 
fajra megállapított megfelelő hosszúságot, 
az e fajra meghatározott legkisebb 
kifogható méret alatti halból származónak 
kell tekinteni.

amely nem éri el a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 
13. pontjában szereplő – I.D mellékletében 
az adott fajra megállapított megfelelő 
hosszúságot, az e fajra meghatározott 
legkisebb kifogható méret alatti halból 
származónak kell tekinteni.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozási területen meglévő, a 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
2. ábráján bemutatott térkép szerinti 
fenékhalászati területeket nyugatról a 
kanadai kizárólagos gazdasági övezet, 
keletről a védelmi és végrehajtási 
intézkedések 4. táblázatában szereplő 
koordináták határolják.

A szabályozási területen meglévő, a 
védelmi és végrehajtási intézkedések – e 
rendelet mellékletének 2. pontjában 
szereplő – 2. ábráján bemutatott térkép 
szerinti fenékhalászati területeket nyugatról 
a kanadai kizárólagos gazdasági övezet, 
keletről a védelmi és végrehajtási 
intézkedések  – e rendelet mellékletének 
14. pontjában szereplő – 4. táblázatában 
megadott koordináták határolják.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2020. december 31-ig egyetlen hajó 
sem folytathat fenékhalászati 
tevékenységet a védelmi és végrehajtási 
intézkedések 3. ábráján bemutatott és a 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
5. táblázatában megadott koordináták 
számozási sorrendben történő 
összekötésével, majd az 1. koordinátához 
való visszatéréssel meghatározott 
területeken.

(1) 2020. december 31-ig egyetlen hajó 
sem folytathat fenékhalászati 
tevékenységet a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 1. 
pontjában szereplő –  3. ábráján bemutatott 
és a védelmi és végrehajtási intézkedések  
– e rendelet mellékletének 16. pontjában 
szereplő – 5. táblázatában megadott 
koordináták számozási sorrendben történő 
összekötésével, majd az 1. koordinátához 
való visszatéréssel meghatározott 
területeken.
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2020. december 31-ig egyetlen hajó 
sem folytathat fenékhalászati 
tevékenységet a védelmi és végrehajtási 
intézkedések 4. ábráján bemutatott és a 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
6. táblázatában megadott koordináták 
számozási sorrendben történő 
összekötésével, majd az 1. koordinátához 
való visszatéréssel meghatározott 3O 
körzet területén.

(2) 2020. december 31-ig egyetlen hajó 
sem folytathat fenékhalászati 
tevékenységet a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 
17. pontjában szereplő – 4. ábráján 
bemutatott és a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 
18. pontjában szereplő – 6. táblázatában 
megadott koordináták számozási 
sorrendben történő összekötésével, majd az 
1. koordinátához való visszatéréssel 
meghatározott 3O körzet területén.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. december 31-ig egyetlen hajó 
sem folytathat fenékhalászati 
tevékenységet a védelmi és végrehajtási 
intézkedések 5. ábráján bemutatott és a 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
7. táblázatában megadott koordináták 
számozási sorrendben történő 
összekötésével, majd az 1. koordinátához 
való visszatéréssel meghatározott 1–
13. területeken.

(3) 2020. december 31-ig egyetlen hajó 
sem folytathat fenékhalászati 
tevékenységet a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 
19. pontjában szereplő – 5. ábráján 
bemutatott és a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 
20. pontjában szereplő – 7. táblázatában 
megadott koordináták számozási 
sorrendben történő összekötésével, majd az 
1. koordinátához való visszatéréssel 
meghatározott 1–13. területeken.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



RR\1174142HU.docx 19/49 PE627.630v02-00

HU

(4) 2018. december 31-ig egyetlen hajó 
sem folytathat fenékhalászati 
tevékenységet a védelmi és végrehajtási 
intézkedések 5. ábráján bemutatott és a 
7. táblázatában megadott koordináták 
számozási sorrendben történő 
összekötésével, majd az 1. koordinátához 
való visszatéréssel meghatározott 
14. területen.

(4) 2018. december 31-ig egyetlen hajó 
sem folytathat fenékhalászati 
tevékenységet a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 
19. pontjában szereplő – 5. ábráján 
bemutatott és – e rendelet mellékletének 
20. pontjában szereplő – 7. táblázatában 
megadott koordináták számozási 
sorrendben történő összekötésével, majd az 
1. koordinátához való visszatéréssel 
meghatározott 14. területen.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felderítő fenékhalászati 
tevékenységeket a védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.E mellékletében 
meghatározott felderítési szabályzattal 
összhangban végrehajtott előzetes 
felderítésnek kell megelőznie.

(1) A felderítő fenékhalászati 
tevékenységeket a védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.E mellékletében 
meghatározott – e rendelet mellékletének 
21. pontjában szereplő – felderítési 
szabályzattal összhangban végrehajtott 
előzetes felderítésnek kell megelőznie.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.E melléklete szerinti, 
felderítő fenékhalászat megvalósítására 
vonatkozó szándéknyilatkozatot a 20. cikk 
(1) bekezdésében előírt értékeléssel együtt 
eljuttatni a Bizottsághoz;

a) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.E melléklete szerinti, 
felderítő fenékhalászat megvalósítására 
vonatkozó – e rendelet mellékletének 22. 
pontjában szereplő – szándéknyilatkozatot 
a 20. cikk (1) bekezdésében előírt 
értékeléssel együtt eljuttatni a 
Bizottsághoz;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
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19 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.E melléklete szerinti, a 
felderítő fenékhalászati útra vonatkozó 
jelentést a felderítő fenékhalászati 
tevékenység befejezését követő 2 hónapon 
belül a Bizottság rendelkezésére bocsátani.

d) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.E melléklete szerinti, a 
felderítő fenékhalászati útra vonatkozó – e 
rendelet mellékletének 23. pontjában 
szereplő – jelentést a felderítő 
fenékhalászati tevékenység befejezését 
követő 2 hónapon belül a Bizottság 
rendelkezésére bocsátani.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.E mellékletében foglalt 
tartalmi elemek szerint kell összeállítani.

b) a tervezett felderítő fenékhalászati 
tevékenységek értékelése céljából a 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
I.E mellékletében foglalt – e rendelet 
mellékletének 24. pontjában szereplő – 
tartalmi elemek szerint kell összeállítani.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a lobogójuk 
használatára jogosult és a szabályozási 
területen fenékhalászati tevékenységeket 
folytató hajók parancsnokaitól 
megkövetelik, hogy határozzák meg a 
veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák 
indikátorfajainak kifogott mennyiségét, 
amennyiben a halászati műveletek során a 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
I.E melléklete szerinti veszélyeztetett 
tengeri ökoszisztémák indikátorfajainak 
bizonyítékára bukkannak.

(2) A tagállamok a lobogójuk 
használatára jogosult és a szabályozási 
területen fenékhalászati tevékenységeket 
folytató hajók parancsnokaitól 
megkövetelik, hogy határozzák meg a 
veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák 
indikátorfajainak kifogott mennyiségét, 
amennyiben a halászati műveletek során a 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
I.E melléklete szerinti veszélyeztetett 
tengeri ökoszisztémák – e rendelet 
mellékletének 25. pontjában szereplő – 
indikátorfajainak bizonyítékára bukkannak.
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azonosítja a korallokat, a 
szivacsokat és más szervezeteket a lehető 
legalacsonyabb rendszertani szintig, és 
ehhez a védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.E melléklete szerinti 
felderítő halászati adatgyűjtési 
formanyomtatványt alkalmazza; valamint

a) azonosítja a korallokat, a 
szivacsokat és más szervezeteket a lehető 
legalacsonyabb rendszertani szintig, és 
ehhez a védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.E melléklete szerinti – e 
rendelet mellékletének 26. pontjában 
szereplő – felderítő halászati adatgyűjtési 
formanyomtatványt alkalmazza; valamint

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a lobogójuk használatára jogosult 
minden olyan hajót tartalmazó, a védelmi 
és végrehajtási intézkedések 
II.C1 mellékletében meghatározott 
formátumban összeállított listát, amelynek 
engedélyt adhatnak arra, hogy a 
szabályozási területen halászati 
tevékenységet végezzen (a továbbiakban: 
az értesítésben szereplő hajók);

a) a lobogójuk használatára jogosult 
minden olyan hajót tartalmazó, a védelmi 
és végrehajtási intézkedések 
II.C1 mellékletében meghatározott – e 
rendelet mellékletének 27. pontjában 
szereplő – formátumban összeállított listát, 
amelynek engedélyt adhatnak arra, hogy a 
szabályozási területen halászati 
tevékenységet végezzen (a továbbiakban: 
az értesítésben szereplő hajók);

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) késedelem nélkül, a védelmi és 
végrehajtási intézkedések 
II.C2 mellékletében meghatározott 
formátumban az értesítésben szereplő 

b) késedelem nélkül, a védelmi és 
végrehajtási intézkedések 
II.C2 mellékletében meghatározott – e 
rendelet mellékletének 28. pontjában 
szereplő – formátumban az értesítésben 
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hajók listájáról törölt hajókat. szereplő hajók listájáról törölt hajókat.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.C3 mellékletében 
meghatározott formátumban – és a naptári 
év halászati tevékenységeinek megkezdése 
előtt legalább 20 nappal – az értesítésben 
szereplő minden olyan hajó külön 
meghatalmazását, amelynek engedélyt 
adtak a szabályozási területen folytatott 
halászati tevékenység végzésére.

a) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.C3 mellékletében 
meghatározott – e rendelet mellékletének 
29. pontjában szereplő – formátumban – és 
a naptári év halászati tevékenységeinek 
megkezdése előtt legalább 20 nappal – az 
értesítésben szereplő hajók listáján lévő 
minden olyan hajó külön meghatalmazását, 
amelynek engedélyt adtak a szabályozási 
területen folytatott halászati tevékenység 
végzésére.

Minden meghatalmazás tartalmazza 
különösen az érvényesség kezdetének és 
végének időpontját, valamint azon fajokat, 
amelyek célzott halászata megengedett, 
kivéve, ha a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.C3 melléklete értelmében 
mentesítést élveznek. Amennyiben a hajó a 
halászati lehetőségek kapcsán említett 
szabályozott fajok halászatát kívánja 
végezni, az azonosítás arra az állományra 
vonatkozik, ahol a szabályozott faj az 
érintett területhez tartozik;

Minden meghatalmazás tartalmazza 
különösen az érvényesség kezdetének és 
végének időpontját, valamint azon fajokat, 
amelyek célzott halászata megengedett, 
kivéve, ha a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 
29. pontjában szereplő – II.C3 melléklete 
értelmében mentesítést élveznek. 
Amennyiben a hajó a halászati lehetőségek 
kapcsán említett szabályozott fajok 
halászatát kívánja végezni, az azonosítás 
arra az állományra vonatkozik, ahol a 
szabályozott faj az érintett területhez 
tartozik;

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a meghatalmazás visszavonása 
vagy a tartalom bármely módosítása esetén 
– amennyiben a visszavonás vagy a 
módosítás az érvényességi idő alatt történik 
– a meghatalmazás felfüggesztéséről szóló 

b) az érintett meghatalmazás 
visszavonása vagy tartalmának bármely 
módosítása esetén – amennyiben a 
visszavonás vagy a módosítás az 
érvényességi idő alatt történik – a 
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értesítést haladéktalanul, a védelmi és 
végrehajtási intézkedések 
II.C4 mellékletében meghatározott 
formátumban;

meghatalmazás felfüggesztéséről szóló 
értesítést haladéktalanul, a védelmi és 
végrehajtási intézkedések 
II.C4 mellékletében meghatározott – e 
rendelet mellékletének 30. pontjában 
szereplő – formátumban;

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.C mellékletében felsorolt 
fajok esetében a 3-alfa kód;

b) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.C mellékletében felsorolt – 
e rendelet mellékletének 31. pontjában 
szereplő – fajok esetében a 3-alfa kód;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.K mellékletében felsorolt 
termékkiszerelési kód.

e) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.K mellékletében felsorolt – 
e rendelet mellékletének 32. pontjában 
szereplő – termékkiszerelési kód.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden halászhajónak halászati 
naplót kell vezetnie, amelyet legalább 
12 hónapig és a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.A mellékletével 
összhangban a fedélzeten tartanak, és 
amelyben:

(2) Minden halászhajónak halászati 
naplót kell vezetnie, amelyet legalább 
12 hónapig és a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 
33. pontjában szereplő – 
II.A mellékletével összhangban a 
fedélzeten tartanak, és amelyben:
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hajó teljes kirakodásáig a 
fedélzeten marad.

d) az összfogás hajóból történő teljes 
kirakodásáig a fedélzeten marad.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Minden halászhajó elektronikus 
úton továbbítja az alábbiakra vonatkozó 
jelentéseket a halászati felügyelő központ 
részére, a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.D és II.F mellékletében az 
egyes jelentéstípusokra meghatározott 
formátumban és tartalommal:

(6) Minden halászhajó elektronikus 
úton továbbítja az alábbiakra vonatkozó 
jelentéseket a halászati felügyelő központ 
részére, a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.D és II.F mellékletében az 
egyes jelentéstípusokra meghatározott – e 
rendelet mellékletének 34., illetve 35. 
pontjában szereplő – formátumban és 
tartalommal:

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.C mellékletében található 
fajjegyzékben felsorolt fajok esetében – a 
cápákat kivéve – a 100 kilogrammot el 
nem érő teljes élőtömegű, fedélzeten 
található fogásokat az MZZ (meg nem 
határozott tengeri hal) 3-alfa kód 
használatával is lehet jelenteni. A cápákat 
minden esetben faj szintjén, a megfelelő 3-
alfa kóddal kell jelenteni, amennyire 
lehetséges. Ha a fajokra lebontott 
jelentéskészítés nem lehetséges, a cápákat 

g) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.C mellékletében található – 
e rendelet mellékletének 31. pontjában 
szereplő – fajjegyzékben felsorolt fajok 
esetében – a cápákat kivéve – a 
100 kilogrammot el nem érő teljes 
élőtömegű, fedélzeten található fogásokat 
az MZZ (meg nem határozott tengeri hal) 
3-alfa kód használatával is lehet jelenteni. 
A cápákat minden esetben faj szintjén, a 
megfelelő 3-alfa kóddal kell jelenteni, 
amennyire lehetséges. Ha a fajokra 
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a nagy cápák (SHX) vagy a tüskéscápák 
(DGX) kategóriába megfelelően besorolva 
és a védelmi és végrehajtási intézkedések 
I.C mellékletében meghatározott 3-alfa 
kódok szerint kell jelenteni.

lebontott jelentéskészítés nem lehetséges, a 
cápákat a nagy cápák (SHX) vagy a 
tüskéscápák (DGX) kategóriába 
megfelelően besorolva és a védelmi és 
végrehajtási intézkedések 
I.C mellékletében meghatározott – e 
rendelet mellékletének 31. pontjában 
szereplő – 3-alfa kódok szerint kell 
jelenteni.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (6) bekezdésben említett jelentések a 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
II.F mellékletének (8) bekezdésében 
meghatározott formátum használatával 
visszavonhatók. Amennyiben a jelentések 
bármelyike korrekciót igényel, a 
visszavonási jelentés után haladéktalanul, 
az e cikkben megadott határidőn belül új 
jelentést kell küldeni.

A (6) bekezdésben említett jelentések a 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
II.F mellékletének (8) bekezdésében 
meghatározott – e rendelet mellékletének 
35. pontjában szereplő – formátum 
használatával visszavonhatók. Amennyiben 
a jelentések bármelyike korrekciót igényel, 
a visszavonási jelentés után haladéktalanul, 
az e cikkben megadott határidőn belül új 
jelentést kell küldeni.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Minden tagállam gondoskodik 
arról, hogy halászati felügyelő központja a 
(6) bekezdés szerinti jelentéseket az 
érkezést követően azonnal elektronikusan 
továbbítsa a NAFO ügyvezető titkárának a 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
II.D mellékletében meghatározott 
formátumban, és arról egy másolatot 
továbbítson a Bizottságnak és az Európai 
Halászati Ellenőrző Hivatalnak.

(8) Minden tagállam gondoskodik 
arról, hogy halászati felügyelő központja a 
(6) bekezdés szerinti jelentéseket az 
érkezést követően azonnal elektronikusan 
továbbítsa a NAFO ügyvezető titkárának a 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
II.D mellékletében meghatározott – e 
rendelet mellékletének 34. pontjában 
szereplő – formátumban, és arról egy 
másolatot továbbítson a Bizottságnak és az 
Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnak.
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 9 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gondoskodik arról, hogy a halászati 
út befejezését követő 60 napon belül, XML 
nyelven (bővíthető jelölőnyelven) vagy 
Microsoft Excel formátumban továbbítsák 
a Bizottság részére a naplóadatokat, 
amelyek a vonatkozó adatok közül 
legalább védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.N mellékletében 
meghatározott információkat tartalmazzák.

b) gondoskodik arról, hogy a halászati 
út befejezését követő 60 napon belül, XML 
nyelven (bővíthető jelölőnyelven) vagy 
Microsoft Excel formátumban továbbítsák 
a Bizottság részére a naplóadatokat, 
amelyek a vonatkozó adatok közül 
legalább a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 
36. pontjában szereplő – 
II.N mellékletében meghatározott 
információkat tartalmazzák.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 9 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a NAFO ügyvezető titkárának 
küldött VMS-pozícióadatok összhangban 
legyenek a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.E mellékletében 
meghatározott és II.D mellékletében 
pontosított adatformátummal.

b) a NAFO ügyvezető titkárának 
küldött VMS-pozícióadatok összhangban 
legyenek a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.E mellékletében 
meghatározott – e rendelet mellékletének 
37. pontjában szereplő – és 
II.D mellékletében pontosított – e rendelet 
mellékletének 34. pontjában szereplő – 
adatformátummal.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 18. cikk (1) bekezdésében említett 
fenékhegylezárások halászatakor a védelmi 
és végrehajtási intézkedések 
II.M melléklete szerinti megfigyelői 

d) a 18. cikk (1) bekezdésében említett 
fenékhegylezárások halászatakor a védelmi 
és végrehajtási intézkedések 
II.M melléklete szerinti – e rendelet 
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jelentés megjegyzések rovatában minden 
fogásnál rögzítik a védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.E mellékletében 
meghatározott veszélyeztetett tengeri 
ökoszisztémák indikátorfajainak 
mennyiségeit;

mellékletének 38. pontjában szereplő – 
megfigyelői jelentés megjegyzések 
rovatában minden fogásnál rögzítik a 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
I.E mellékletében meghatározott 
veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák  – e 
rendelet mellékletének 25. pontjában 
szereplő – indikátorfajainak mennyiségeit;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a szabályozási terület elhagyása 
után a lehető leghamarabb, de legkésőbb a 
hajó kikötőbe történő érkezéséig 
elektronikus formátumban benyújtják a 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
II.M mellékletében említett jelentést a 
lobogó szerinti tagállamnak, és kikötői 
ellenőrzés esetén a helyi kikötői ellenőrző 
hatóságnak. A lobogó szerinti tagállam a 
hajó kikötőbe érkezését követő 25 napon 
belül, Microsoft Excel formátumban 
továbbítja a jelentést a Bizottságnak. A 
Bizottság elküldi e jelentést a NAFO 
ügyvezető titkárának.

h) a szabályozási terület elhagyása 
után a lehető leghamarabb, de legkésőbb a 
hajó kikötőbe történő érkezéséig 
elektronikus formátumban benyújtják a 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
II.M mellékletében említett – e rendelet 
mellékletének 38. pontjában szereplő – 
jelentést a lobogó szerinti tagállamnak, és 
kikötői ellenőrzés esetén a helyi kikötői 
ellenőrző hatóságnak. A lobogó szerinti 
tagállam a hajó kikötőbe érkezését követő 
25 napon belül, Microsoft Excel 
formátumban továbbítja a jelentést a 
Bizottságnak. A Bizottság elküldi e 
jelentést a NAFO ügyvezető titkárának.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 9 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 27. cikk (3) bekezdése szerinti 
feladataikon túlmenően naponta a védelmi 
és végrehajtási intézkedések 
II.G melléklete szerint megfigyelői 
jelentést (OBR) küldenek a lobogó szerinti 
tagállam halászati felügyelő központjának, 
amelyet a központ legkésőbb a 
kézhezvételt követő napon 12:00-ig (UTC) 

a) a 27. cikk (3) bekezdése szerinti 
feladataikon túlmenően naponta a védelmi 
és végrehajtási intézkedések 
II.G melléklete szerint elküldik az e 
rendelet mellékletének 39. pontjában 
szereplő megfigyelői jelentést (OBR) a 
lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő 
központjának, amelyet a központ 
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továbbít a Bizottságnak, amely megküldi 
azt a NAFO ügyvezető titkárának; valamint

legkésőbb a kézhezvételt követő napon 
12:00-ig (UTC) továbbít a Bizottságnak, 
amely megküldi azt a NAFO ügyvezető 
titkárának; valamint

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 10 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) naponta a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.F mellékletének 
(3) bekezdése szerint fogási jelentést 
(CAT) küldenek a lobogó szerinti tagállam 
halászati felügyelő központjának, és 
gondoskodnak arról, hogy az így jelentett 
fogás azonos legyen a 
naplóbejegyzésekben szereplő adatokkal. 
A halászati felügyelő központ legkésőbb a 
kézhezvételt követő napon 12:00-ig (UTC) 
továbbítja a jelentést a Bizottságnak, amely 
megküldi azt a NAFO ügyvezető 
titkárának; valamint

a) naponta a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.F mellékletének 
(3) bekezdése szerint elküldik az e rendelet 
mellékletének 40. pontjában szereplő 
fogási jelentést (CAT) a lobogó szerinti 
tagállam halászati felügyelő központjának, 
és gondoskodnak arról, hogy az így 
jelentett fogás azonos legyen a 
naplóbejegyzésekben szereplő adatokkal. 
A halászati felügyelő központ legkésőbb a 
kézhezvételt követő napon 12:00-ig (UTC) 
továbbítja a jelentést a Bizottságnak, amely 
megküldi azt a NAFO ügyvezető 
titkárának; valamint

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az e VII. fejezetben említett összes 
ellenőrzési, felügyeleti és vizsgálati 
jelentést, valamint a kapcsolódó képeket és 
bizonyítékokat a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.B mellékletének 
megfelelően bizalmasnak kell tekinteni.

(10) Az e VII. fejezetben említett összes 
ellenőrzési, felügyeleti és vizsgálati 
jelentést, valamint a kapcsolódó képeket és 
bizonyítékokat a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 
41. pontjában szereplő – 
II.B mellékletének megfelelően 
bizalmasnak kell tekinteni.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
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31 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kitölti a védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.A melléklete szerinti 
felügyeleti jelentési formanyomtatványt. 
Ha az ellenőr végzett becslést a fogás 
térfogatára vagy összetételére 
vonatkozóan, a felügyeleti jelentésnek 
tartalmaznia kell a fogás összetételére 
vonatkozó összes lényeges információt, és 
meg kell neveznie a térfogatbecslésre 
alkalmazott módszert;

a) kitölti a védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.A mellékletének 
megfelelően az e rendelet mellékletének 
42. pontjában szereplő felügyeleti jelentési 
formanyomtatványt. Ha az ellenőr végzett 
becslést a fogás térfogatára vagy 
összetételére vonatkozóan, a felügyeleti 
jelentésnek tartalmaznia kell a fogás 
összetételére vonatkozó összes lényeges 
információt, és meg kell neveznie a 
térfogatbecslésre alkalmazott módszert;

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellenőrhajókra és az ellenőröket 
a halászhajókra átszállító hajókra kitűzzék 
a védelmi és végrehajtási intézkedések 
IV.E mellékletében meghatározott 
jelzőlobogót;

b) az ellenőrhajókra és az ellenőröket 
a halászhajókra átszállító hajókra kitűzzék 
a védelmi és végrehajtási intézkedések 
IV.E mellékletében meghatározott – e 
rendelet mellékletének 43. pontjában 
szereplő – jelzőlobogót;

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.G mellékletében foglaltak 
szerinti hajólétrát biztosít;

c) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.G mellékletében foglaltak 
szerint – az e rendelet mellékletének 44. 
pontjában foglaltaknak megfelelően – 
hajólétrát biztosít;
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Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) tartózkodik attól, hogy az ellenőr és 
a megfigyelő kommunikációjába 
beavatkozzon;

h) tartózkodik attól, hogy az ellenőr és 
a megfigyelő kommunikációjába 
beavatkozzon, és e célból megteremti a 
hátteret egy elkülönített helyiség vagy 
terület használatához;

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam gondoskodik 
arról, hogy ellenőrei minden egyes 
ellenőrzésre vonatkozóan elkészítik az 
ellenőrzési jelentést a védelmi és 
végrehajtási intézkedések IV.B 
mellékletében megadott formában.

(1) Minden tagállam gondoskodik 
arról, hogy ellenőrei minden egyes 
ellenőrzésre vonatkozóan elkészítik az 
ellenőrzési jelentést a védelmi és 
végrehajtási intézkedések IV.B 
mellékletében előírt – e rendelet 
mellékletének 45. pontjában szereplő – 
formában.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
 34 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termelési naplóban és a halászati 
naplóban lévő bejegyzések 
összehasonlításakor az ellenőrök a 
termelési tömeget a hajóparancsnok által 
használt átváltási tényezőknek 
megfelelően átváltják élőtömegre;

b) a termelési naplóban és a halászati 
naplóban lévő bejegyzések 
összehasonlításakor az ellenőrök a 
termelési tömeget a 404/2011/EU rendelet 
XIII., XIV. és XV. mellékletében 
meghatározott átváltási tényezőknek 
megfelelően váltják át élőtömegre; azon 
fajok és kiszerelések esetében, amelyekre 
az említett mellékletek nem vonatkoznak, 
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a hajóparancsnok által használt átváltási 
tényezőket kell alkalmazni;

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.F mellékletével 
összhangban NAFO ellenőrzési plombát 
helyezzenek fel, és ezt a tényt valamint a 
plombák sorszámát feljegyezzék az 
ellenőrzési jelentésben;

d) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.F mellékletében 
rögzítettek szerinti – e rendelet 
mellékletének 46. pontjában szereplő – 
NAFO ellenőrzési plombát helyezzenek 
fel, és ezt a tényt, valamint a plombák 
sorszámát feljegyezzék az ellenőrzési 
jelentésben;

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jogsértés észlelésétől számított 24 
órán belül továbbítja az ellenőrei által 
jelentett jogsértésről szóló írásos értesítést 
a Bizottságnak és az EFCA-nak, amely 
továbbküldi azt a lobogó szerinti állam 
szerződő fél vagy tagállam illetékes 
hatóságának, ha az nem egyezik meg az 
ellenőrzést végző tagállammal, valamint a 
NAFO ügyvezető titkárának. Az írásos 
értesítés tartalmazza a védelmi és 
végrehajtási intézkedések IV.B melléklete 
szerinti ellenőrzési jelentés 15. pontjában 
bevitt információkat, hivatkozik a 
vonatkozó intézkedésekre és részletesen 
ismerteti azokat az indokokat, amelyeken a 
jogsértés vádja alapul, valamint az azt 
alátámasztó bizonyítékokat; és amennyiben 
lehetséges mellékletként tartalmazza a 
felszerelésről, fogásról vagy egyéb 
bizonyítékról az e cikk (1) bekezdése 
szerint a jogsértéssel kapcsolatosan 

a) a jogsértés észlelésétől számított 24 
órán belül továbbítja az ellenőrei által 
jelentett jogsértésről szóló írásos értesítést 
a Bizottságnak és az EFCA-nak, amely 
továbbküldi azt a lobogó szerinti állam 
szerződő fél vagy tagállam illetékes 
hatóságának, ha az nem egyezik meg az 
ellenőrzést végző tagállammal, valamint a 
NAFO ügyvezető titkárának. Az írásos 
értesítés tartalmazza a védelmi és 
végrehajtási intézkedések IV.B melléklete 
szerinti – e rendelet mellékletének 45. 
pontjában szereplő – ellenőrzési jelentés 
15. pontjában rögzített információkat; 
hivatkozik a vonatkozó intézkedésekre és 
részletesen ismerteti azokat az indokokat, 
amelyeken a jogsértés vádja alapul, 
valamint az azt alátámasztó 
bizonyítékokat; és amennyiben lehetséges 
mellékletként tartalmazza a felszerelésről, 
fogásról vagy egyéb bizonyítékról az e 
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készített fényképeket; cikk (1) bekezdése szerint a jogsértéssel 
kapcsolatosan készített fényképeket;

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) az ellenőr vagy megfigyelő 
akadályozása, megfélemlítése, zavarása 
vagy feladataik teljesítésének egyéb módon 
történő megakadályozása;

l) az ellenőr vagy a megfigyelő 
akadályozása, megfélemlítése, zavarása 
vagy feladataik teljesítésének egyéb módon 
történő megakadályozása, vagy közvetett 
módon nyomás alá helyezése, például 
azáltal, hogy nem engedik pihenni vagy 
nem tartják tiszteletben magánszféráját; 

Indokolás

A megfigyelők huzamosabb időszakokat töltenek a halászhajók fedélzetén, és bár lehetséges, 
hogy nyilvánvaló akadályok nem hátráltatják őket munkájukban, ha megzavarják pihenésüket 
vagy magánszférájukat, azzal közvetett módon azt kívánják elérni, hogy kevésbé hatékony 
módon tudják ellátni feladataikat.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E fejezet előírásai azokra az esetekre 
vonatkoznak, amikor a tagállam 
kikötőjében más NAFO szerződő fél 
lobogója alatt hajózó, a szabályozási 
területen halászati tevékenységeket végző 
halászhajók végeznek kirakodást, 
átrakodást vagy használják a kikötőt. Az 
előírások a szabályozási területen fogott 
olyan halra vagy az ilyen halból származó 
olyan halászati termékekre vonatkoznak, 
amelyeket kikötőben korábban még nem 
rakodtak ki vagy át.

E fejezet előírásai azokra az esetekre 
vonatkoznak, amikor a tagállam 
kikötőjében más NAFO szerződő fél 
lobogója alatt hajózó, a szabályozási 
területen halászati tevékenységeket végző 
halászhajók végeznek kirakodást, 
átrakodást vagy használják a kikötőt. A 
szóban forgó előírások a szabályozási 
területen belüli olyan fogásra vagy az 
ilyen fogásból származó olyan halászati 
termékekre vonatkoznak, amelyeket 
kikötőben korábban még nem rakodtak ki 
vagy át.
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Indokolás

Az előírások nem pusztán a halakra, hanem valamennyi halászati erőforrásra vonatkoznak.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kikötő szerinti tagállam 
meghatározza a kérelem benyújtásának 
legkésőbbi határidejét. A kérelem 
benyújtásának határideje az érkezés 
becsült ideje előtti 3 munkanap.  A kikötő 
szerinti tagállam a Bizottsággal 
egyetértésben másik határidőt is 
megszabhat a kérelem benyújtására 
tekintettel többek között a fogásból 
készített termék típusára vagy a halászati 
terület és a kikötői közötti távolságra. A 
kikötő szerinti tagállam a kérelem 
benyújtásának határidejére vonatkozó 
információt a Bizottság rendelkezésre 
bocsátja, amely azt PDF formátumban 
közzéteszi a NAFO megfigyelési, 
ellenőrzési és felügyeleti weboldalán.

(2) A kikötő szerinti tagállam az 
érkezés időpontját megelőző legkevesebb 
három munkanapban állapítja meg az 
előzetes kérelem benyújtására vonatkozó 
határidőt. A kikötő szerinti tagállam a 
Bizottsággal egyetértésben másik határidőt 
is megszabhat az előzetes kérelem 
benyújtására, tekintettel többek között a 
fogásból készített termék típusára vagy a 
halászati terület és a kikötői közötti 
távolságra. A kikötő szerinti tagállam az 
előzetes kérelem benyújtásának 
határidejére vonatkozó információt a 
Bizottság rendelkezésre bocsátja, amely azt 
PDF formátumban közzéteszi a NAFO 
megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti 
weboldalán.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben a kirakodás 
időpontjától számított 14 napon belül nem 
érkezik meg a visszaigazolás, a kikötő 
szerinti állam a nemzeti szabályoknak 
megfelelően a halat lefoglalhatja és 
rendelkezhet vele.

c) amennyiben a kirakodási 
műveletek befejezésének időpontjától 
számított 14 napon belül nem érkezik meg 
a visszaigazolás, a kikötő szerinti tagállam 
a nemzeti szabályoknak megfelelően a 
halat lefoglalhatja és rendelkezhet vele.

Módosítás 68
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Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kikötő szerinti tagállam 
késedelem nélkül értesíti a halászhajó 
parancsnokát arról, hogy engedélyezi-e a 
kikötőbe való behajózást, vagy ha a hajó 
már a kikötőben van, a ki- vagy átrakodást 
vagy a kikötő használatát. Ha a hajó 
engedélyt kap a behajózásra, a kikötő 
szerinti tagállam a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.L. mellékletében 
ismertetett, a kikötő szerinti állam általi 
ellenőrzés előzetes kérelmezésére szolgáló 
nyomtatvány egy példányát, a C részt 
megfelelően kitöltve visszaküldi a 
hajóparancsnoknak. Ennek egy másolatát a 
Bizottságnak is haladéktalanul megküldi a 
NAFO megfigyelési, ellenőrzési és 
felügyeleti weboldalán történő közzététel 
céljából. Az engedély megtagadása esetén 
a kikötő szerinti tagállam a lobogó szerinti 
NAFO szerződő felet is értesíti.

(8) A kikötő szerinti tagállam 
késedelem nélkül értesíti a halászhajó 
parancsnokát arról, hogy engedélyezi-e a 
kikötőbe való behajózást, vagy ha a hajó 
már a kikötőben van, a ki- vagy átrakodást 
vagy a kikötő használatát. Ha a hajó 
engedélyt kap a behajózásra, a kikötő 
szerinti tagállam a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.L. mellékletében 
ismertetett, a kikötő szerinti állam általi 
ellenőrzés előzetes kérelmezésére szolgáló 
– e rendelet mellékletének 47. pontjában 
szereplő – nyomtatvány egy példányát, a C 
részt megfelelően kitöltve visszaküldi a 
hajóparancsnoknak. Ennek egy másolatát a 
Bizottságnak is haladéktalanul megküldi a 
NAFO megfigyelési, ellenőrzési és 
felügyeleti weboldalán történő közzététel 
céljából. Az engedély megtagadása esetén 
a kikötő szerinti tagállam a lobogó szerinti 
NAFO szerződő felet is értesíti.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ellenőrzéseket a kikötő szerinti 
tagállam felhatalmazott ellenőrei végzik a 
védelmi és végrehajtási intézkedések IV.H 
melléklete szerint, akik a 
személyazonossági okmányokat az 
ellenőrzés előtt bemutatják a 
hajóparancsnoknak.

(11) Az ellenőrzéseket a kikötő szerinti 
tagállam felhatalmazott ellenőrei végzik a 
védelmi és végrehajtási intézkedések – e 
rendelet mellékletének 48. pontjában 
szereplő – IV.H melléklete szerint, akik a 
személyazonossági okmányokat az 
ellenőrzés előtt bemutatják a 
hajóparancsnoknak.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 13 bekezdés – a pont – iii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.L melléklete szerinti, a 
kikötő szerinti állam általi ellenőrzés 
előzetes kérelmezésére szolgáló 
nyomtatványban a fogásra vonatkozóan 
közölt minden információval;

iii. a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.L melléklete szerinti, a 
kikötő szerinti állam általi ellenőrzés 
előzetes kérelmezésére szolgáló – e 
rendelet mellékletének 47. pontjában 
szereplő – nyomtatványban a fogásra 
vonatkozóan közölt minden információval;

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 16 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Minden egyes ellenőrzést 
dokumentálni kell a védelmi és 
végrehajtási intézkedések IV.C 
mellékletében meghatározott PSC 3 
(kikötő szerinti állam általi ellenőrzés) 
nyomtatvány kitöltésével. A kikötő szerinti 
állam általi ellenőrzés végrehajtásának és 
az ellenőrzésre vonatkozó jelentés 
kezelésének folyamata a következőket 
foglalja magában:

(16) Minden egyes ellenőrzést 
dokumentálni kell a védelmi és 
végrehajtási intézkedések IV.C 
mellékletében meghatározott – e rendelet 
mellékletének 49. pontjában szereplő – 
PSC 3 (kikötő szerinti állam általi 
ellenőrzés) nyomtatvány kitöltésével. A 
kikötő szerinti állam általi ellenőrzés 
végrehajtásának és az ellenőrzésre 
vonatkozó jelentés kezelésének folyamata 
a következőket foglalja magában:

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A ki- vagy átrakodni kívánó vagy a 
kikötőn kívül átrakodásban részt vevő hajó 
tagállama a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.L. mellékletében 
ismertetett, a 40 cikk (5) bekezdése szerint 
továbbított, a kikötő szerinti állam általi 
ellenőrzés előzetes kérelmezésére szolgáló 
nyomtatvány egy példányának a B rész 
megfelelő kitöltése utáni visszaküldésével 
visszaigazolja, hogy:

(2) A ki- vagy átrakodni kívánó vagy a 
kikötőn kívül átrakodásban részt vevő hajó 
tagállama a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.L. mellékletében 
ismertetett, a 40. cikk (5) bekezdése szerint 
továbbított, a kikötő szerinti állam általi 
ellenőrzés előzetes kérelmezésére szolgáló 
– e rendelet mellékletének 47. pontjában 
szereplő – nyomtatvány egy példányának a 
B rész megfelelő kitöltése utáni 
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visszaküldésével visszaigazolja, hogy:

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kikötőbe behajózni szándékozó 
bármely halászhajó parancsnoka vagy 
képviselője a 40. cikk (2) bekezdésében 
említett kérelmezési határidőt betartva 
benyújtja a behajózási kérelmet a kikötő 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak. A 
kérelemhez csatolni kell a védelmi és 
végrehajtási intézkedések II.L 
mellékletének A részében foglalt, a kikötő 
szerinti állam általi ellenőrzés előzetes 
kérelmezésére szolgáló nyomtatványt az 
alábbiak szerint megfelelő kitöltve:

(1) A kikötőbe behajózni szándékozó 
bármely halászhajó parancsnoka vagy 
képviselője a 40. cikk (2) bekezdésében 
említett kérelmezési határidőt betartva 
benyújtja a behajózási kérelmet a kikötő 
szerinti tagállam illetékes hatóságainak. A 
kérelemhez csatolni kell a védelmi és 
végrehajtási intézkedések II.L 
mellékletének A részében foglalt, a kikötő 
szerinti állam általi ellenőrzés előzetes 
kérelmezésére szolgáló – e rendelet 
mellékletének 47. pontjában szereplő – 
nyomtatványt az alábbiak szerint megfelelő 
kitöltve:

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hajóparancsnok vagy a képviselő 
a használni kívánt kikötő illetékes 
hatóságának értesítésével visszavonhatja az 
előzetes kérelmet. A kérelemhez csatolni 
kell a védelmi és végrehajtási intézkedések 
II.L. mellékletében ismertetett, a kikötő 
szerinti állam általi ellenőrzés előzetes 
kérelmezésére szolgáló eredeti 
nyomtatvány másolatát, amelyen 
keresztben fel kell tüntetni az 
„ÉRVÉNYTELEN” szót.

(2) A hajóparancsnok vagy a képviselő 
a használni kívánt kikötő illetékes 
hatóságának értesítésével visszavonhatja az 
előzetes kérelmet. A kérelemhez csatolni 
kell a védelmi és végrehajtási intézkedések 
II.L. mellékletében ismertetett, a kikötő 
szerinti állam általi ellenőrzés előzetes 
kérelmezésére szolgáló – e rendelet 
mellékletének 47. pontjában szereplő – 
eredeti nyomtatvány másolatát, amelyen 
keresztben fel kell tüntetni az 
„ÉRVÉNYTELEN” szót.

Módosítás 75
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Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e fejezetben említett összes ellenőrzési 
és vizsgálati jelentést, valamint a 
kapcsolódó képeket és bizonyítékokat a 
védelmi és végrehajtási intézkedések II.B 
mellékletének megfelelően a tagállamok, 
illetékes hatóságok, ágazat szereplők, 
hajóparancsnokok és a legénység tagjai 
bizalmasan kezelik.

Az e fejezetben említett összes ellenőrzési 
és vizsgálati jelentést, valamint a 
kapcsolódó képeket vagy bizonyítékokat, 
valamint formanyomtatványokat a 
védelmi és végrehajtási intézkedések II.B 
mellékletének megfelelően – az e rendelet 
mellékletének 41. pontjában foglaltak 
szerint – a tagállamok, illetékes hatóságok, 
ágazat szereplők, hajóparancsnokok és a 
legénység tagjai bizalmasan kezelik.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.A mellékletében foglalt 
felügyeleti jelentés formanyomtatványát 
használva haladéktalanul továbbítja az 
információt a Bizottságnak;

a) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.A mellékletében foglalt – 
e rendelet mellékletének 42. pontjában 
szereplő – felügyeleti jelentés 
formanyomtatványát használva 
haladéktalanul továbbítja az információt a 
Bizottságnak;

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.B melléklete szerinti 
ellenőrzési jelentés formanyomtatványát 
használva haladéktalanul továbbítja az 
ellenőr megállapításait a Bizottságnak; 
valamint

i. a védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.B melléklete szerinti – e 
rendelet mellékletének 45. pontjában 
szereplő – ellenőrzésijelentés-
formanyomtatványt használva 
haladéktalanul továbbítja az ellenőr 
megállapításait a Bizottságnak; valamint
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Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az 53. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az 53. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy a NAFO 
által elfogadott intézkedésekkel való 
összhang megteremtése érdekében a 
következők tekintetében módosítsa e 
rendeletet:

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a melléklet;

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54 cikk törölve
A védelmi és végrehajtási intézkedések 
bizonyos részeinek és mellékleteinek 
végrehajtása
(1) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések e rendelet alábbi 
rendelkezéseiben meghatározott részei és 
mellékletei valamennyi tagállamban 
közvetlenül alkalmazandóvá és 
természetes és jogi személyekkel szemben 
érvényesíthetővé válnak a (2) bekezdés 
szerinti közzétételt követő huszadik 
napon:
a) a 3. cikk 17., 21. és 29. pontja;
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b) a 4. cikk (3) bekezdésének a) pontja;
c) a 9. cikk (1), (4) és (5) bekezdése;
d) a 10. cikk (1) bekezdésének e) pontja;
e) a 13. cikk (1) bekezdése és (2) 
bekezdésének d) pontja;
f) a 14. cikk (2) és (3) bekezdése;
g) a 16. cikk (1) és (2) bekezdése;
h) a 17. cikk;
i) a 18. cikk (1)–(4) bekezdése;
j) a 19. cikk (1) bekezdése, (2) 
bekezdésének a) és d) pontja;
k) a 20. cikk (2) bekezdésének b) pontja;
l) a 21. cikk (2) bekezdése és (4) 
bekezdésének a) pontja;
m) a 22. cikk (1) bekezdésének a) és b) 
pontja, (5) bekezdésének a) pontja;
n) a 22. cikk (5) bekezdésének a) és b) 
pontja;
o) a 24. cikk (1) bekezdésének b) és e) 
pontja;
p) a 25. cikk (2) és (6) bekezdése, (6) 
bekezdésének g) pontja, (7) bekezdése, 
(8) bekezdése, (9) bekezdésének b) pontja;
q) a 26. cikk (9) bekezdésének b) pontja;
r) a 27. cikk (3) bekezdésének d) és h) 
pontja;
s) a 28. cikk (9) bekezdésének a) pontja, 
(10) bekezdésének a) pontja;
t) a 29. cikk (10) bekezdése;
u) a 31. cikk (1) bekezdésének a) pontja;
v) a 32. cikk b) pontja;
w) a 33. cikk c) pontja;
x) a 34. cikk (1) bekezdése;
y) a 35. cikk (1) bekezdésének d) pontja, 
(2) bekezdésének a) pontja;
z) a 40. cikk (8) és (11) bekezdése, (13) 
bekezdése a) pontjának iii. alpontja és 
(16) bekezdése;
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aa) a 41. cikk (2) bekezdése;
bb) a 42. cikk (1) bekezdése, (1) 
bekezdésének a) és b) pontja és (2) 
bekezdése;
cc) a 43. cikk;
dd) a 44. cikk; valamint
ee) a 46. cikk (1) bekezdésének a) és d) 
pontja.
(2) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések (1) bekezdésben 
meghatározott részeit és mellékleteit a 
Bizottság az e rendelet hatálybalépésétől 
számított egy hónapon belül közzéteszi az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában.
A védelmi és végrehajtási intézkedéseknek 
az első albekezdés szerint már közzétett 
részeinek és mellékleteinek későbbi 
módosításait a Bizottság az e 
változtatásoknak az Unióra és a 
tagállamokra nézve kötelezővé válásától 
számított egy hónapon belül az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Melléklet
[az egyes elemek kiegészítendők az 
említett intézkedésben foglaltakkal]
(1) A védelmi és végrehajtási intézkedések 
4. táblázata, amelyet a 3. cikk 17. pontja 
említ;
(2) A védelmi és végrehajtási intézkedések 
2. ábrája, amelyet a 3. cikk 17. pontja 
említ;
(3) A védelmi és végrehajtási intézkedések 
I.E mellékletének VI. része, amelyet a 3. 
cikk 21. pontja említ;
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(4) A védelmi és végrehajtási intézkedések 
I.E mellékletének VII. része, amelyet a 3. 
cikk 29. pontja említ;
(5) A védelmi és végrehajtási intézkedések 
II.C mellékletében meghatározott 
formátum, amelyet a 4. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja említ;
(6) A védelmi és végrehajtási intézkedések 
1. táblázata és 1(1) ábrája, amelyeket a 9. 
cikk (1) bekezdése említ;
(7) A védelmi és végrehajtási intézkedések 
2. táblázata és 1(2) ábrája, amelyeket a 9. 
cikk (4) bekezdése említ;
(8) A védelmi és végrehajtási intézkedések 
3. táblázata és 1(3) ábrája, amelyeket a 9. 
cikk (5) bekezdése említ;
(9) A védelmi és végrehajtási intézkedések 
IV.C mellékletében meghatározott 
formátum, amelyet a 10. cikk (1) 
bekezdésének e) pontja említ;
(10) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések III.A melléklete, amelyet a 
13. cikk (1) bekezdése említ;
(11) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.C melléklete, amelyet a 13. 
cikk (2) bekezdésének d) pontja említ;
(12) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések III.B melléklete, amelyet a 
14. cikk (2) és (3) bekezdése említ;
(13) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.D melléklete, amelyet a 16. 
cikk (1) és (2) bekezdése említ;
(14) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések 4. táblázata, amelyet a 17. 
cikk említ;
(15) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések 3. ábrája, amelyet a 18. cikk 
(1) bekezdése említ;
(16) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések 5. táblázata, amelyet a 18. 
cikk (1) bekezdése említ;
(17) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések 4. ábrája, amelyet a 18. cikk 
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(2) bekezdése említ;
(18) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések 6. táblázata, amelyet a 18. 
cikk (2) bekezdése említ;
(19) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések 5. ábrája, amelyet a 18. cikk 
(3) és (4) bekezdése említ;
(20) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések 7. táblázata, amelyet a 18. 
cikk (3) és (4) bekezdése említ;
(21) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.E mellékletében 
meghatározott felderítési szabályzat, 
amelyet a 19. cikk (1) bekezdése említ;
(22) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.E melléklete szerinti, 
felderítő fenékhalászat megvalósítására 
vonatkozó szándéknyilatkozat, amelyet a 
19. cikk (2) bekezdésének a) pontja említ;
(23) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.E melléklete szerinti, a 
felderítő fenékhalászati útra vonatkozó 
jelentés, amelyet a 19. cikk (2) 
bekezdésének d) pontja említ;
(24) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.E melléklete szerinti, a 
tervezett felderítő fenékhalászati 
tevékenységek értékelésének tartalmi 
elemei, amelyeket a 20. cikk (2) 
bekezdésének b) pontja említ;
(25) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.E mellékletében 
meghatározott, a veszélyeztetett tengeri 
ökoszisztémák indikátorfajait felsoroló 
jegyzék, amelyet a 21. cikk (2) bekezdése 
és a 27. cikk (3) bekezdésének d) pontja 
említ;
(26) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.E melléklete szerinti 
felderítő halászati adatgyűjtési 
formanyomtatvány, amelyet a 21. cikk (4) 
bekezdésének a) pontja említ;
(27) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.C1 mellékletében 
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meghatározott hajólista-formátum, 
amelyet a 22. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja említ;
(28) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.C2 mellékletében 
meghatározott, a hajólistáról történő 
törlésre szolgáló formátum, amelyet a 22. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja említ;
(29) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.C3 mellékletében 
meghatározott, az egyes hajók külön 
meghatalmazására szolgáló formátum, 
amelyet a 22. cikk (5) bekezdésének a) 
pontja említ;
(30) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.C4 mellékletében 
meghatározott, meghatalmazás 
felfüggesztésére szolgáló formátum, 
amelyet a 22. cikk (5) bekezdésének b) 
pontja említ;
(31) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések I.C mellékletében felsorolt 
fajok jegyzéke, amelyet a 24. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja és a 25. cikk (6) 
bekezdésének g) pontja említ;
(32) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.K mellékletében felsorolt 
termékkiszerelési kódok jegyzéke, amelyet 
a 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
említ;
(33) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.A mellékletében 
meghatározott halászatinapló-minta, 
amelyet a 25. cikk (2) bekezdése említ;
(34) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.D mellékletében 
meghatározott, fogási jelentéshez 
alkalmazandó formátum, amelyet a 25. 
cikk (6) és (8) bekezdése említ;
(35) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.F mellékletében 
meghatározott, fogási jelentés 
visszavonásához alkalmazandó formátum, 
amelyet a 25. cikk (6) és (7) bekezdése 
említ;
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(36) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.N melléklete, amelyet a 
25. cikk (9) bekezdésének b) pontja említ;
(37) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.E mellékletében 
meghatározott adatformátum, amelyet a 
26. cikk (9) bekezdésének b) pontja említ;
(38) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.M melléklete szerinti 
megfigyelői jelentés, amelyet a 27. cikk (3) 
bekezdésének d) és h) pontja említ;
(39) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.G melléklete szerinti, a 28. 
cikk (9) bekezdése a) pontjának 
megfelelően a megfigyelő által naponta 
elküldött jelentés;
(40) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.F mellékletének (3) 
bekezdése szerinti, a 28. cikk (10) 
bekezdése a) pontjának megfelelően a 
hajó parancsnoka által naponta elküldött 
fogási jelentés;
(41) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.B mellékletében 
megállapított titoktartási előírások, 
amelyeket a 29. cikk (10) bekezdése és a 
44. cikk említ;
(42) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.A melléklete szerinti 
felügyeleti jelentési formanyomtatvány, 
amelyet a 31. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja és a 46. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja említ;
(43) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.E mellékletében 
meghatározott jelzőlobogókép, amelyet a 
32. cikk b) pontja említ;
(44) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.G mellékletében foglaltak 
szerinti, hajólétra biztosítására vonatkozó 
szabályok, amelyeket a 33. cikk c) pontja 
említ;
(45) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.B melléklete szerinti 
ellenőrzési jelentés, amelyet a 34. cikk (1) 
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bekezdése, a 35. cikk (2) bekezdésének a) 
pontja és a 46. cikk (1) bekezdésének d) 
pontja említ;
(46) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.F melléklete szerinti 
NAFO ellenőrzési plomba, amelyet a 35. 
cikk (1) bekezdésének d) pontja említ;
(47) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.L mellékletében 
meghatározott, a kikötő szerinti állam 
általi ellenőrzés előzetes kérelmezésére 
szolgáló nyomtatvány, amelyet a 40. cikk 
(8) bekezdése és (13) bekezdése a) 
pontjának iii. alpontja, valamint a 41. cikk 
(2) bekezdése, továbbá a 42. cikk (1) és (2) 
bekezdése említ;
(48) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések ellenőrzésekről szóló IV.H 
melléklete, amelyet a 40. cikk (11) 
bekezdése említ;
(49) A védelmi és végrehajtási 
intézkedések IV.C mellékletében 
meghatározott, a kikötő szerinti állam 
általi ellenőrzéshez alkalmazandó 
nyomtatvány, amelyet a 40. cikk (16) 
bekezdése említ.
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INDOKOLÁS

1) A javaslat tartalma

2018. augusztus 7-én a Bizottság rendeletre irányuló javaslatot terjesztett elő az Északnyugat-
atlanti Halászati Szervezet (NAFO) – amelynek az Európai Unió (EU) 1979 óta szerződő fele 
– által elfogadott védelmi és végrehajtási intézkedések uniós jogba történő átültetésére 
vonatkozóan. A NAFO az Atlanti-óceán északnyugati részén található halászati erőforrások 
kezeléséért felelős regionális halászati gazdálkodási szervezet. A NAFO védelmi és kezelési 
intézkedéseinek hatálya kizárólag a NAFO nyílt tengeri területeket magában foglaló 
szabályozási területére terjed ki. Jelenleg 35 uniós hajó rendelkezik engedéllyel, hogy 
tevékenységeket folytasson a NAFO szabályozási területén, és ezek kivétel nélkül vagy a 
portugáliai Aveiro, vagy a spanyolországi Vigo kikötőjében rakodnak ki.

A NAFO keretében működő bizottság – amelynek tagsága a szerződő felek teljes körét lefedi 
– hatáskörébe tartozik a szervezet védelmi és végrehajtási intézkedéseinek elfogadása, 
amelyről a bizottság a NAFO-egyezményben foglaltaknak megfelelően konszenzussal, 
kivételes esetekben pedig kétharmados többséggel határoz. Az EU-t a NAFO-bizottság 
ülésein öt évre szóló mandátuma alapján, valamint a Tanács által jóváhagyott tárgyalási 
irányelveket követve az Európai Bizottság képviseli. Az EU NAFO-küldöttségének éves 
ülésein a Bizottság, a Tanács és az érdekelt felek képviselői vesznek részt. 

A NAFO-egyezmény értelmében a NAFO-bizottság által elfogadott védelmi intézkedések 
kötelező erejűek, és a szerződő felek kötelesek azokat alkalmazni. A NAFO-bizottság az éves 
ülésein – NAFO-bizottsági határozat formájában – új intézkedéseket fogad el, amelyekről a 
NAFO ügyvezető titkára az ülés után értesíti a szerződő feleket. Az értesítés kézhezvétele 
után a Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az új intézkedések elfogadásáról és a hatálybalépés 
tervezett időpontjáról. 

Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) bekezdése kimondja, hogy az Uniónak 
tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot, ez pedig a NAFO védelmi és végrehajtási 
intézkedéseinek végrehajtását is magában foglalja.  

E javaslat a NAFO által 2008 óta elfogadott intézkedésekre és a módosított NAFO-
egyezmény 2017. május 18-i hatálybalépésére vonatkozik.

2) Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a NAFO legfrissebb védelmi és végrehajtási intézkedéseinek uniós jogba 
történő átültetésére irányuló rendelet előterjesztését. 

Hangsúlyozza, hogy bár a NAFO szabályozási területén halászati tevékenységek végzésére 
engedéllyel rendelkező uniós flotta – amely jelenleg összesen 35 hajóból áll – mérete 
szerényebbé vált, a kifogott mennyiségek jelentősnek számítanak e flotta méretéhez képest. A 
NAFO internetes oldalán szereplő adatok tanúsága szerint az uniós hajók összfogása 2017-
ben 50 936 tonnát tett ki, és 6 tagállam hajói tettek jelentést a szóban forgó területen végzett 
tevékenységekről. A kifogott összmennyiséget tekintve az uniós fogáson belül Portugália és 
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Spanyolország együttesen közel 80%-os részarányt képvisel (38,18%, illetve 41,63%, mely 
százalékos értékek 19 448 tonnás, illetve 21 207 tonnás fogásnak felelnek meg).

Az e vizeken végzett halászati tevékenységek tekintetében alapvető fontossággal bír a 
leghatékonyabb védelmi intézkedések elfogadása és nyomon követése, mivel bizonyos – 
mindenekelőtt a hosszú életciklusú – halászati célfajok kifejezetten érzékenyek a halászati 
tevékenységekre. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az esetek többségében vonóhálós 
halászati felszereléseket alkalmaznak, amelyek veszélyeztetik a tengerfenék, ebből adódóan 
pedig az élőhelyek épségét.  

A közös halászati politika hatályának ezért valamennyi uniós halászflottára ki kell terjednie, 
független attól, hogy az egyes flották mely földrajzi térségben végeznek tevékenységeket. 
Kulcsfontosságú ily módon biztosítani, hogy valamely erőforrás kiaknázása korlátozott hatást 
gyakoroljon az egyéb erőforrásokra és fajokra, és az előadó felszólítja a Bizottságot, hogy a 
NAFO-ülések keretében, konkrétan pedig a szervezet védelmi intézkedéseinek elfogadása 
során olyan intézkedések bevezetésére törekedjen, amelyek a visszadobások csökkenéséhez, 
végeredményben pedig azok betiltásához vezetnek. A szabályozásbeli eltérések kiküszöbölése 
szempontjából lényeges, hogy – függetlenül attól, hogy az uniós hajók mely földrajzi 
térségben tevékenykednek – egységes szabályok legyenek alkalmazandók, és ekképpen a 
megállapított szabályok összhangba kerüljenek az uniós hajók más földrajzi térségekben 
végzett tevékenységeire irányadó kötelező gyakorlatokkal.

Végezetül az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy mivel a védelmi és végrehajtási 
intézkedések módosításait gyors ütemben kell átültetni az uniós jogba, az 52. cikkben 
meghatározott, összesen 30 felhatalmazáson alapuló jogi aktust tartalmazó jegyzék kapcsán 
nem terjesztettek elő módosításokat. Jóllehet az előadó elismeri, hogy ez a megközelítés 
elősegíti a NAFO legfrissebb védelmi és végrehajtási intézkedéseinek uniós jogba való gyors 
átültetését, azt is megjegyzi, hogy célszerű lenne megoldást találni a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok e tetemes mennyiségének csökkentésére. Ezzel összefüggésben az előadó 
tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Halászati Bizottság ügyelni fog arra, hogy a jövőben 
benyújtásra kerülő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a javaslat 52. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően kizárólag a védelmi és végrehajtási intézkedések módosításainak uniós jogba 
való átültetésére korlátozódjanak. 
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