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MÓDOSÍTÁSOK 

 A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság a Halászati 

Bizottság mint illetékes bizottság részére az alábbi módosításokat fogalmazza meg: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A közös halászati politikának 

(KHP) hozzá kell járulnia a tengeri 

környezet védelméhez, a gazdaságilag 

hasznosított valamennyi faj esetében 

folytatott fenntartható gazdálkodáshoz és 

különösen a 2008/56/EK európai 

parlamenti és a tanácsi irányelv40 1. 

cikkének (1) bekezdésében megjelölt, 

2020-ig elérendő jó környezeti állapot 

eléréséhez.. 

(1) A közös halászati politikának 

(KHP) biztosítania kell a tengeri környezet 

védelmét és a gazdaságilag hasznosított 

valamennyi faj esetében a fenntartható 

gazdálkodást, és hozzá kell járulnia a 

2008/56/EK európai parlamenti és a tanácsi 

irányelv40 1. cikkének (1) bekezdésében 

megjelölt, 2020-ig elérendő jó környezeti 

állapot eléréséhez. 

__________________ __________________ 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 

2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a 

tengeri környezetvédelmi politika területén 

a közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról (tengervédelmi 

stratégiáról szóló keretirányelv) 

(HL L 164., 2008.6.25., 19. o.). 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 

2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a 

tengeri környezetvédelmi politika területén 

a közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról (tengervédelmi 

stratégiáról szóló keretirányelv) 

(HL L 164., 2008.6.25., 19. o.). 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A regionalizációt olyan 

testreszabott intézkedések kidolgozására 

kell felhasználni, amelyek figyelembe 

veszik az egyes halászati területek 

sajátosságait, és megóvják ezek környezeti 

állapotát. 
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Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) A halászati lehetőségeket az 

1380/2013/EU rendelet 17. cikkében 

megállapított elvekkel összhangban kell 

elosztani, átlátható és objektív – többek 

között környezeti, társadalmi és gazdasági 

– kritériumok alkalmazásával. Emellett a 

halászati lehetőségeket méltányos módon 

kell felosztani a különféle halászati 

ágazatok között, beleértve a hagyományos 

és a kisüzemi halászatot is. A 

tagállamoknak ezenfelül ösztönözniük 

kell, hogy a halászhajók szelektív 

halászeszközöket használjanak, illetve 

csökkentett környezeti hatással járó 

halászati technikákat alkalmazzanak. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Ezek a korrekciós intézkedések 

adott esetben magukban foglalhatják a 

Bizottság által előterjesztett jogalkotási 

javaslatok benyújtását és az 

1380/2013/EU rendelet 12. cikke szerinti 

szükséghelyzeti intézkedések Bizottság 

általi elfogadását is. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Öt évvel e rendelet hatálybalépése után, 

valamint azt követően ötévente, a 

Három évvel e rendelet hatálybalépése 

után, valamint azt követően ötévente a 
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Bizottságnak gondoskodik a többéves terv 

azon állományokra gyakorolt hatásának 

kiértékeléséről, amelyekre a rendelet 

vonatkozik, valamint a nevezett 

állományokat kiaknázó halászati 

tevékenységekre gyakorolt hatásának 

kiértékeléséről. Az említett értékelések 

eredményeit a Bizottság benyújtja az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 

Bizottság gondoskodik a többéves terv 

azon állományokra gyakorolt hatásának 

kiértékeléséről, amelyekre a rendelet 

vonatkozik, valamint a nevezett 

állományokat kiaknázó halászati 

tevékenységekre gyakorolt hatásának 

kiértékeléséről, különös tekintettel a 

halállományok helyreállítása és a 

maximális hozam biztosítására képes szint 

feletti szinten való tartása felé tett 

előrehaladásra. Az említett értékelések 

eredményeit a Bizottság benyújtja az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és 

adott esetben, figyelembe véve a 

legfrissebb tudományos szakvéleményeket, 

javasolhatja a többéves terv módosítását, 

vagy kezdeményezheti a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok módosítását. 

 

 

 



 

PE610.558v01-00 6/6 AD\1133766HU.docx 

HU 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA 
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

Cím Az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra 

vonatkozó többéves terv 

Hivatkozások COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD) 

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

PECH 

1.3.2017 
   

Véleményt nyilvánított 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

ENVI 

1.3.2017 

Az elfogadás dátuma 7.9.2017    

 
 


