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RÖVID INDOKOLÁS 

Az eresztőhálóval végzett halászat összefüggésben áll egyes védett fajok – például tengeri 

emlősök, tengeri teknősök és tengeri madarak – egyedeinek jelentős méreteket öltő, nem 

szándékosan előidézett pusztulásával. A jelenlegi uniós jogszabályi keret tiltja a 2,5 

kilométernél hosszabb eresztőhálóval végzett halászatot, valamint mérettől függetlenül 

bármilyen, nem engedélyezett fajok kifogására szolgáló eresztőháló fedélzeten tartását vagy 

használatát. A Balti-tengeren, valamint a Baeltek és az Øresund vizein tilos bármiféle 

eresztőhálót a fedélzeten tartani vagy használni. A jelenlegi jogszabályi keretben azonban 

több joghézag is fellelhető, melyek akadályozzák érvényesítését, és megkönnyítik az 

eresztőhálók jogellenes használatát. A Bizottság joghézagok megszüntetésére irányuló 

javaslata üdvözlendő. 

A kisüzemi eresztőhálós halászat Bizottság által javasolt, kivételek lehetősége nélküli teljes 

tilalma azonban aránytalan. A teljes tilalom kedvezőtlen hatással járhat néhány helyi, part 

menti közösségre nézve, és indokolatlanul tiltaná a fenntartható kisipari eresztőhálós 

halászatot. Tudományos adatok hiányában egyelőre nem lehetséges az ilyen társadalmi-

gazdasági hatások számszerűsítése vagy a kisipari eresztőhálós halászat védett fajokra 

gyakorolt hatásának értékelése. A kisipari eresztőhálós halászatra (járulékos fogásokra, 

visszadobásra, területi erőkifejtésre) vonatkozó tudományos információk még nem állnak 

rendelkezésre. Ezért javasoljuk, hogy a tagállamok térhessenek el a teljes tilalomtól, és 

engedélyezhessék bizonyos jelenleg folyó eresztőhálós halászati tevékenységek folytatását 

bizonyos ideig, mialatt adatot gyűjtenek az említett tevékenységekről. Az említett időszak 

elteltével a jelenleg folyó eresztőhálós halászati tevékenységek folytatása csak abban az 

esetben engedhető meg, ha a Bizottság engedélyt ad rá, a Bizottság pedig csak olyan 

eresztőhálós halászati tevékenységekre adhat engedélyt, amelyek esetében meggyőződött róla, 

hogy nincs káros hatásuk a védett és nem engedélyezett fajokra. 

A kisüzemi eresztőhálós halászat hatására vonatkozó tudományos adatok általános hiányával 

szemben a nagy szembőségű eresztőhálók földközi-tengeri használatának („ferrettara”) védett 

fajokra, különösen a cetfélékre gyakorolt igen káros hatása jól dokumentált (lásd például: Di 

Natale et al., A review of driftnet catches by the Italian fleet: species composition, observers 

data and distribution along the net. Third Expert Consultation on Stock of Large Pelagic 

Fishes in the Mediterranean Sea (Az olasz flotta eresztőhálós fogásainak vizsgálata: 

fajösszetétel, megfigyelési adatok és megoszlás a háló mentén. Harmadik szakértői 

konzultáció a nagyméretű nyíltvízi halak földközi-tengeri állományáról), Fuengirola, 

Spanyolország, 1994. Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 44 (1): 226–235). Ezért szükséges és 

arányos intézkedés a földközi-tengeri „ferrettarára” vonatkozó teljes, kivétel nélküli tilalom 

bevezetése. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Halászati 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 
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Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A védett fajok, különösen a cetfélék 

nem szándékos kifogását és elpusztítását 

átfogóan, valamennyi halászatra és 

halászeszközre kiterjedő módon kell 

kezelni, tekintettel az e fajok számára a 

92/43/EGK tanácsi irányelv1a értelmében 

biztosított szigorú védelemre, nagyfokú 

sérülékenységükre és a jó környezeti 

állapot 2020-ig történő elérésére 

vonatkozó kötelezettségre. E célból a 

Bizottságnak javaslatot kell tennie egy 

átfogó, a cetfélék hatékony védelmét 

biztosító jogalkotási keretre.   

 _______________ 

 1a A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. 

május 21.) a természetes élőhelyek, 

valamint a vadon élő állatok és növények 

védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.). 

 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az eresztőhálókra vonatkozó jelenlegi 

uniós jogszabályi keret tekintetében 

számos hiányosságra és joghézagra derült 

fény, mivel a szabályok könnyen 

kijátszhatónak és az e halászeszközhöz 

kapcsolódó állományvédelmi aggályok 

eloszlatását illetően eredménytelennek 

bizonyultak. 

(10) Az eresztőhálókra vonatkozó jelenlegi 

uniós jogszabályi keret tekintetében 

számos hiányosságra és joghézagra derült 

fény, mivel a szabályok könnyen 

kijátszhatónak és az e halászeszközhöz 

kapcsolódó állományvédelmi aggályok 

eloszlatását illetően eredménytelennek 

bizonyultak. Minden létező joghézagot 

meg kell szüntetni annak biztosítása 

érdekében, hogy az eresztőhálós halászat 

semmilyen formáját se használják nagy 

távolságra vándorló fajok kifogására. 
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Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) Az eresztőhálós halászat teljes 

tilalma rendkívül kedvezőtlen társadalmi-

gazdasági hatással járhat néhány helyi, 

part menti közösségre és az ősi 

hagyományok szerint és halászati 

technikákkal végzett fenntartható 

kisüzemi eresztőhálós halászatra nézve. 

Tudományos adatok hiányában egyelőre 

nem lehetséges a társadalmi-gazdasági 

hatások pontos számszerűsítése, sem a 

kisüzemi eresztőhálós halászat védett 

fajokra gyakorolt hatásának értékelése. 

 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15b) A kisüzemi eresztőhálós halászat 

következetes szabályozása érdekében 

figyelembe kell venni az Unión belül 

előforduló valamennyi regionális 

sajátosságot és a kisüzemi part menti 

tevékenységek sajátosságait. 

 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A fenti okokból kifolyólag, továbbá a 

szóban forgó halászeszköz kapcsán 

továbbra is rendszeresen felmerülő, az 

erőforrások védelmével kapcsolatos 

aggályok megfelelő módon történő 

kezelése, a környezeti és a szabályok 

betartatására irányuló célkitűzések 

eredményes és hatékony megvalósítása és 

ezzel egyidejűleg a gazdasági és 

társadalmi hatások lehető legkisebb 

mértékűre korlátozása érdekében teljes 

körűen be kell tiltani mindenfajta 

eresztőháló fedélzetre vételét és 

használatát az uniós vizek teljes területén 

és valamennyi uniós hajó számára, 

függetlenül attól, hogy uniós vizeken vagy 

azokon kívül folytatnak-e tevékenységet, 

valamint az uniós vizeken tartózkodó nem 

uniós hajók számára is. 

(16) A nagy szembőségű eresztőhálók 

földközi-tengeri használata bizonyítottan 

rossz hatással van a védett fajokra, 

különösen a cetfélékre. Ezért be kell tiltani 

az 50 mm-nél nagyobb szembőségű 

eresztőhálók Földközi-tengeren történő 
fedélzetre vételét és használatát. A 

tagállamoknak adatokat kell gyűjteniük a 

fennmaradó eresztőhálós halászati 

tevékenységekről, hogy a Bizottság fel 

tudja mérni ezen eresztőhálós halászati 

tevékenységek környezeti és társadalmi-

gazdasági hatását. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) A fennmaradó eresztőhálós 

halászati tevékenységek környezeti és 

társadalmi-gazdasági hatásaira vonatkozó 

új információk figyelembevétele 

érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el a bizonyos típusú eresztőhálók  

fedélzetre vételének vagy használatának 

betiltására. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munka során 

megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten is. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elkészítésekor és szövegezésekor a 

Bizottságnak gondoskodnia kell a 
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vonatkozó dokumentumoknak az Európai 

Parlament és a Tanács részére történő 

egyidejű, időben történő és megfelelő 

továbbításáról. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az uniós jogszabályok 

egyértelműségének biztosítása céljából 

szükséges továbbá törölni az 

eresztőhálókra vonatkozó minden egyéb 

rendelkezést, és ennek érdekében 

módosítani kell a 850/98/EK, a 

812/2004/EK, a 2187/2005/EK és az 

1967/2006/EK tanácsi rendeletet, valamint 

hatályon kívül kell helyezni a 894/97/EK 

rendeletet. 

(17) Az uniós jogszabályok 

egyértelműségének biztosítása céljából 

szükséges továbbá törölni az 

eresztőhálókra vonatkozó minden elavult 

rendelkezést a 894/97/EK, a 812/2004/EK 

és a 2187/2005/EK tanácsi rendeletből. 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A kisméretű eresztőhálóval halászó 

hajóknak időre lehet szükségük az új 

helyzethez való alkalmazkodáshoz, ezért 

célszerű meghatározni az ilyen halászat 

fokozatos megszüntetésére rendelkezésre 

álló időszakot. Következésképpen indokolt 

úgy rendelkezni, hogy ez a rendelet 2015. 
január 1-jén lépjen hatályba, 

(18) A kisméretű eresztőhálóval halászó 

hajóknak időre lehet szükségük az új 

helyzethez való alkalmazkodáshoz, ezért 

célszerű meghatározni az ilyen halászat 

fokozatos megszüntetésére rendelkezésre 

álló időszakot. Az 50 mm-nél nagyobb 

szembőségű eresztőhálók földközi-tengeri 

használatának tilalmát következésképpen 

2016. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

 

 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 
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18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) Az új helyzet olyan kedvezőtlen 

társadalmi-gazdasági hatással járhat a 

helyi, part menti közösségekre nézve, 

amelynek pontos meghatározása 

tudományos adatok hiányában egyelőre 

még nem lehetséges. Következésképpen az 

Európai Tengerügyi és Halászati Alap 

jelentős hányadát a halászok új – 

szelektívebb és fenntarthatóbb halászatot 

lehetővé tevő – eszközökre való 

áttérésének támogatására kell fordítani. 

 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18b) Az eresztőhálók használatának 

megtiltásakor teljes mértékben figyelembe 

kell venni a regionális tanácsadó 

testületek megnövekedett szerepét, és a 

tilalmat teljes körű és precíz 

hatásvizsgálattal kell alátámasztani, 

amely megbízható adatok segítségével 

mutatja ki, hogy az eresztőhálók 

használata pontosan hol jelent még 

mindig jelentős környezetvédelmi 

problémát. Egy ilyen átfogó hatásvizsgálat 

elkészítése a mai napig várat magára. 

Következésképpen az uniós vizeken 

folytatott eresztőhálós halászat általános 

tilalmának végrehajtása határozottan 

ellentmondana a Bizottság azon korábban 

kifejezett elkötelezettségének, hogy 

előmozdítja a regionalizáció és 

szubszidiaritás menetrendjét. 
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Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. cikk törölve 

Hatály  

Ez a rendelet a közös halászati politika 

hatálya alá tartozó, az 1380/2013/EU 

rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 

meghatározott valamennyi halászati 

tevékenységre alkalmazandó. 

 

Indokolás 

Inkább a jelenlegi jogszabályokban kell az eresztőhálós halászatra vonatkozó szabályokat 

szigorítani, mintsem új jogszabályt bevezetni. Ezért a bizottsági javaslatból törlendők azok a 

cikkek, amelyek nem a meglévő jogszabályokat módosítják. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. cikk törölve 

Fogalommeghatározás  

(1) E rendelet alkalmazásában az 

1380/2013/EU rendelet 4. cikkének (1) 

bekezdése szerinti 

fogalommeghatározásokat kell 

alkalmazni. 

 

(2) Ezenkívül alkalmazandó még az 

„eresztőháló” fogalmának következő 

meghatározása: egy vagy több, a 

felín(ek)ről egymással párhuzamosan 

lelógatott hálófalból álló háló, amelyet 

úsztatóeszközökkel a tengerfelszínen vagy 

az alatt meghatározott mélységben 

tartanak, és amely szabadon sodródik az 

áramlattal, illetve amelyet egy hajóhoz 

rögzítve húznak. Az eresztőháló 
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felszerelhető a háló kiegyensúlyozására 

vagy sodródásának mérséklésére szolgáló 

tartozékokkal, például tengeri horgonnyal 

vagy a háló egyik végéhez erősített és a 

tengerfenékre leeresztett horgonnyal. 

Indokolás 

Inkább a jelenlegi jogszabályokban kell az eresztőhálós halászatra vonatkozó szabályokat 

szigorítani, mintsem új jogszabályt bevezetni. Ezért a bizottsági javaslatból törlendők azok a 

cikkek, amelyek nem a meglévő jogszabályokat módosítják. A Bizottság által javasolt, javított 

fogalommeghatározást a meglévő jogszabályokba kell beilleszteni (lásd az (új) 2a. cikkre, a 4. 

cikk (2a) bekezdésére és (3) bekezdése a) pontjára vonatkozó módosítást). 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a cikk – bevezető rész és 1 pont (új) 

894/97/EK rendelet 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 2a. cikk 

 A 894/97/EK rendelet módosítása 

 A 894/97/EK rendelet a következőképpen 

módosul: 

 1. A 11. cikk (1) bekezdésének helyébe a 

következő szöveg lép: 

(1) »eresztőháló«: úsztatóeszközökkel a 

tengerfelszínen, vagy valamennyivel a 

tengerfelszín alatt tartott olyan 

kopoltyúháló, amely szabadon sodródik az 

áramlattal, vagy amelyet egy hajóhoz 

rögzítve húznak. Az eresztőhálót a háló 

kiegyensúlyozására és/vagy sodródásának 

megakadályozására szolgáló tartozékokkal 

lehet felszerelni. 

„(1) »eresztőháló«: egy vagy több, a 

felín(ek)ről egymással összekötve 

párhuzamosan lelógatott hálófalból álló, 
úsztatóeszközökkel a vízfelszínen vagy 

valamennyivel a vízfelszín alatt tartott 

háló, amely szabadon, illetve hajóhoz 

rögzítve sodródik az áramlattal. Az 

eresztőháló felszerelhető a háló 

kiegyensúlyozására vagy sodródásának 

mérséklésére szolgáló tartozékokkal, 

például tengeri horgonnyal vagy a háló 

egyik végéhez erősített és a tengerfenékre 

leeresztett horgonnyal.” 
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Indokolás 

A Bizottság által javasolt fogalommeghatározás megszünteti a létező joghézagokat, ezért be 

kell illeszteni a meglévő jogszabályokba. 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a cikk – 2 pont (új) 

894/97/EK rendelet 

11a. cikk 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 2. A 11a. cikk helyébe a következő szöveg 

lép: 

(1) 2002. január 1-jétől semmilyen hajó 

nem tarthat fedélzetén, illetve nem 

használhat halászatra egy vagy több, a 

VIII. mellékletben felsorolt faj kifogására 

szánt eresztőhálót. 

„(1) Semmilyen hajó nem tarthat 

fedélzetén, illetve nem használhat 

halászatra egy vagy több, a VIII. 

mellékletben felsorolt faj kifogására szánt 

eresztőhálót. 

(2) 2002. január 1-jétől tilos kirakodni a 

VIII. mellékletben felsorolt és 

eresztőhálóval kifogott fajokat. 

(2) Tilos a VIII. mellékletben felsorolt 

fajok eresztőhálóval kifogott egyedeinek 

kirakodása. 

(3) 2001. december 31-ig a hajók a 

fedélzetükön tarthatnak, illetve halászatra 

használhatnak egy vagy több, az (1) 

bekezdésben említett eresztőhálót, miután 

erre engedélyt kaptak a lobogó szerinti 

tagállam illetékes hatóságától. 1998-ban 

valamely tagállam az egy vagy több 

eresztőhálót használó halászhajók 1995 és 

1997 közötti számának a 60%-át el nem 

érő számú hajónak adhat engedélyt egy 

vagy több ilyen eresztőháló fedélzetén 

tartására, illetve halászatra való 

használatra. 

(3) A Földközi-tengeren 2016. június 1-

jétől semmilyen hajó nem tarthat 

fedélzetén, illetve nem használhat 

halászatra 50 mm-nél nagyobb 

szembőségű eresztőhálót. 

(4) A tagállamok kötelesek minden év 

április 30-ig eljuttatni a Bizottsághoz a 3. 

bekezdésben említett eresztőhálókat 

használó és halászati tevékenységre 

engedéllyel rendelkező halászhajók 

célfajok szerinti bontást tartalmazó 

listáját; az 1998-ra vonatkozó adatokat 

legkésőbb 1998. július 31-ig kell 

benyújtani. 

(4) Az olasz nyelven „ferrettaraként” 

ismert eresztőhálós halászat a Földközi-

tengeren 2015. június 1-jétől kizárólag 

akkor engedélyezett, ha az alábbi 

feltételeknek megfelelően végzik: 
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 – 50 mm-nél kisebb szembőségű 

eresztőhálóval; 

 – 400 m-nél rövidebb eresztőhálóval; 

 – 7 m-nél rövidebb hajóval; 

 – a halászati tevékenységet a parttól 

legfeljebb 3 mérföldre végzik; valamint 

 – egy évben legfeljebb hat hónapon át.” 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a cikk – 3 pont (új) 

894/97/EK rendelet 

11 a a cikk 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 3. A szöveg a következő cikkekkel egészül 

ki: 

 „11aa. cikk 

 2015. június 1-jétől a fedélzetükön 

eresztőhálót tartó hajók egy időben nem 

tarthatnak fedélzetükön más 

halászeszközt. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a cikk – 3 pont (új) 

894/97/EK rendelet 

11 a b cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11ab. cikk 

 (1) A tagállamok 2017. május 31-ig 

benyújtják a Bizottságnak a következőket: 

 – a használatban lévő eresztőháló-típusok 

jegyzéke és a típusok meghatározása; 

 – az évnek azon időszaka, amelyben az 

eresztőhálókat használják; 
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 – az eresztőhálót használó halászhajók 

jegyzéke; 

 – átfogó tanulmány az érintett 

tagállamban folytatott eresztőhálós 

halászatról, amely legalább a megelőző 

három évre vonatkozik, és amely legalább 

a célfajokról, a járulékos fogásokról, a 

visszadobásokról, az érintett területről és a 

használati időszakról tartalmaz 

információkat; 

 – átfogó tanulmány az eresztőhálók 

jelenlegi használatának a tengeri 

környezetre és tengeri biológiai 

erőforrásokra gyakorolt hatásáról, 

ideértve a célfajokat és a járulékos 

fogásként kifogott halfajokat, az uniós 

jogszabályok értelmében védett fajokat, 

valamint a VIII. mellékletben felsorolt, 

nem engedélyezett fajokat; 

 – társadalmi-gazdasági tanulmány az 

egyes eresztőháló-típusok teljes 

tilalmának helyi közösségekre gyakorolt 

hatásáról. 

 (2) A Bizottság a tagállamok által 

rendelkezésre bocsátott információkat 

figyelembe véve 2018. május 31-ig 

jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a 

fennmaradó eresztőhálós halászati 

tevékenységek környezeti és társadalmi-

gazdasági hatásairól. 

 A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

a 11ac. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust 

fogadjon el bizonyos típusú eresztőhálók 

fedélzetre vételének és használatának 

tilalmáról, amennyiben meggyőződött 

arról, hogy a szóban forgó eresztőháló-

típus káros hatással van a védett vagy nem 

engedélyezett fajokra. 

 A bizonyos típusú eresztőhálók fedélzetre 

vételének és használatának tilalmára 

irányuló, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus elfogadását követően a tagállamok 

adott esetben intézkedéseket tesznek a part 
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menti közösségekre gyakorolt káros 

társadalmi-gazdasági hatások 

mérséklésére. 

 (3) Az érintett tagállamok – figyelembe 

véve az egyes eresztőháló-típusok 

tilalmának a helyi közösségekre gyakorolt 

hatásáról szóló társadalmi-gazdasági 

tanulmányokat – tervezetet nyújtanak be 

az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 

forrásainak elosztásáról a halászoknak az 

eresztőhálós halászatról a szelektívebb és 

fenntarthatóbb halászatot lehetővé tevő 

eszközökre való áttérésének támogatása 

érdekében. Annak érdekében, hogy még a 

tilalom hatálybalépése előtt lehetővé 

váljon az érintett eresztőhálók lecserélése, 

a tervezetnek a lehető leghamarabb 

működőképessé kell válnia. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a cikk – 3 pont (új) 

894/97/EK rendelet 

11 a c cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11ac. cikk 

 (1) A Bizottság az e cikkben 

meghatározott feltételek mellett 

felhatalmazást kap felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadására. 

 (2) A Bizottság a 11ab. cikkben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására a 2018. január 1-jét követő 

négyéves időszakra kap felhatalmazást. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a 

négyéves időtartam letelte előtt jelentést 

készít a felhatalmazásról. Amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 

három hónappal az egyes időtartamok 

vége előtt, akkor a felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a 
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korábbival megegyező időtartamra. 

 (3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 11ab. cikkben 

említett felhatalmazást. A visszavonásról 

szóló határozat megszünteti az abban 

megjelölt 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 az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 

aktus elfogadásáról. 

 (5) A 11ab. cikk értelmében elfogadott 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha az Európai 

Parlamentnek és 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.” 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. cikk törölve 

Az eresztőhálók használatának tilalma  

Tilos:   

a) a tengerek bármely biológiai 

erőforrásának eresztőhálóval történő 
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kifogása; valamint 

b) az eresztőhálók bármely fajtájának a 

halászhajók fedélzetén tartása. 

 

Indokolás 

Inkább a jelenlegi jogszabályokban kell az eresztőhálós halászatra vonatkozó szabályokat 

szigorítani, mintsem új jogszabályt bevezetni. Ezért a bizottsági javaslatból törlendők azok a 

cikkek, amelyek nem a meglévő jogszabályokat módosítják. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

850/98/EK rendelet 

20 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 850/98/EK rendelet 20. cikkének (3) 

bekezdését el kell hagyni. 

törölve 

Indokolás 

A 850/98/EK rendelet 20. cikkének (3) bekezdése engedélyezi a hering eresztőhálós halászatát 

Írország és Észak-Írország keleti partjának bizonyos részén és bizonyos feltételek mellett. E 

halászati tevékenység fenntarthatónak tekinthető, ezért továbbra is engedélyezni kell. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – a pont 

812/2004/EK rendelet 

1 a cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az 1a. cikket el kell hagyni; a) Az 1a. cikk helyébe a következő szöveg 

lép: 

 „»eresztőháló«: egy vagy több, a 

felín(ek)ről egymással összekötve 

párhuzamosan lelógatott hálófalból álló, 

úsztatóeszközökkel a vízfelszínen vagy 

valamennyivel a vízfelszín alatt tartott 

háló, amely szabadon, illetve hajóhoz 
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rögzítve sodródik az áramlattal. Az 

eresztőháló felszerelhető a háló 

kiegyensúlyozására vagy sodródásának 

mérséklésére szolgáló tartozékokkal, 

például tengeri horgonnyal vagy a háló 

egyik végéhez erősített és a tengerfenékre 

leeresztett horgonnyal.” 

Indokolás 

A tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy szigorú feltételek mellett 

engedélyezhessék a kisüzemi eresztőhálós halászati tevékenységeket. Ezért a 812/2004/EK 

rendelet kisüzemi eresztőhálós halászatra vonatkozó, meglévő rendelkezéseit fenn kell tartani. 

Az „eresztőháló” Bizottság által javasolt új fogalommeghatározása megszünteti a létező 

joghézagokat, ezért be kell illeszteni a 812/2004/EK rendeletbe. Az I. melléklet A. részének b) 

pontja és E. részének b) pontja azonban a balti-tengeri eresztőhálós halászatra vonatkozik, 

ezért elavult, és törölni kell. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – c pont 

812/2004/EK rendelet 

III melléklet – D pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a III. melléklet D. pontját el kell 

hagyni. 

törölve 

Indokolás 

A tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy szigorú feltételek mellett 

engedélyezhessék a kisüzemi eresztőhálós halászati tevékenységeket. Ezért a kisüzemi 

eresztőhálós halászatra vonatkozó, meglévő rendelkezéseket fenn kell tartani. A 812/2004/EK 

rendelet III. mellékletének D. pontja előírja az eresztőhálós halászat ellenőrzését a cetfélék 

véletlenszerű kifogásának tekintetében az Atlanti-óceán bizonyos részein. 
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Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés 

2187/2005/EK rendelet 

2 cikk – o pont, 9. cikk és 10. cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 2187/2005/EK rendelet 2. cikkének 

o) pontját, 9. cikkét és 10. cikkét el kell 

hagyni. 

(3) A 2187/2005/EK rendelet a 

következőképpen módosul:  

 a) A 2. cikk o) pontjának helyébe a 

következő szöveg lép: 

 'o) »eresztőháló«: egy vagy több, a 

felín(ek)ről egymással összekötve 

párhuzamosan lelógatott hálófalból álló, 

úsztatóeszközökkel a vízfelszínen vagy 

valamennyivel a vízfelszín alatt tartott 

háló, amely szabadon, illetve hajóhoz 

rögzítve sodródik az áramlattal. Az 

eresztőháló felszerelhető a háló 

kiegyensúlyozására vagy sodródásának 

mérséklésére szolgáló tartozékokkal, 

például tengeri horgonnyal vagy a háló 

egyik végéhez erősített és a tengerfenékre 

leeresztett horgonnyal”; 

 b) A 9. cikk helyébe a következő szöveg 

lép: 

 „9. cikk 

 Az eresztőhálóval végzett halászat tilalma 

 Tilos eresztőhálókat a fedélzeten tartani 

vagy halászatra használni”; 

 c) A 10. cikket el kell hagyni. 

Indokolás 

A Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund vizein fenn kell tartani az eresztőhálós halászat teljes 

tilalmát, melyről a 2187/2005/EK rendelet rendelkezik. Az „eresztőháló” Bizottság által 

javasolt fogalommeghatározása megszünteti a létező joghézagokat, ezért be kell illeszteni a 

2187/2005/EK rendeletbe. Az eresztőhálós halászat tilalmától való 2006. és 2007. évi 

átmeneti eltérésekre vonatkozó rendelkezések elavultak, és törölni kell őket. 

 



 

AD\1048126HU.doc 19/21 PE539.866v03-00 

 HU 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés 

1967/2006/EK rendelet 

II melléklet – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az 1967/2006/EK rendelet II. 

mellékletének (1) pontjában az „és az 

eresztőhálók” szövegrészt el kell hagyni. 

törölve 

Indokolás 

A tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy szigorú feltételek mellett 

engedélyezhessék a kisüzemi eresztőhálós halászati tevékenységeket. Ezért a kisüzemi 

eresztőhálós halászatra vonatkozó, meglévő rendelkezéseket fenn kell tartani. Az 

1967/2006/EK rendelet II. melléklete a földközi-tengeri halászeszközök jellemzőire vonatkozó 

követelményeket rögzíti. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. cikk törölve 

Hatályon kívül helyezés  

A 894/97/EK rendelet hatályát veszti.  

Indokolás 

Inkább a 894/97/EK rendeletben kell az eresztőhálós halászatra vonatkozó szabályokat 

szigorítani, mintsem új jogszabályt bevezetni. 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép 

hatályba. 

Ez a rendelet […]*-án/én lép hatályba. 
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 ________ 

 * 20 nappal az irányelv Hivatalos Lapban 

való kihirdetését követően. 
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