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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás szerzője Struan Stevenson

Módosítás, sz: 23
1. sz. preambulumbekezdés

(1) A Nemzetközi Tengerkutatási 
Tanácstól (ICES) származó újabb 
tudományos vélemény jelezte, hogy 
az ICES VIIe és VIIIa,b övezetek 
nyelvhalállományában a halászat 
következtében olyan halálozási 
arány tapasztalható, amely olyan 
mértékben csökkentette a kifejlett 
halak mennyiségét a tengerben, 
hogy az állomány esetleg nem képes 
természetes szaporodás útján 
visszaállni és ezért az 

(2) állományok összeomlása fenyeget.

Törlendő
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Er. en

Indoklás

A legújabb tudományos jelentések azt jelzik, hogy a nyelvhalállomány nincs a biológiailag 
biztonságos küszöb alatt. Az ICES vélemény, amelyen a Bizottság javaslata alapszik, már nem 
aktuális.

Módosítás szerzője:Struan Stevenson

Módosítás, sz: 24
3. sz. preambulumbekezdés

(3) A tervek célja az kell legyen, hogy 
visszaállítsa ezeket az állományokat a 
biztonságos biológiai határokra öt-tíz éven 
belül.

(3) A tervek célja az kell legyen, hogy 
biztosítsa hogy ezek az állományok a 
biztonságos biológiai határokon belül 
maradjanak.

Er. en

Indoklás

Ezek az állományok, mint azt a legújabb tudományos jelentések mutatják, nincsenek a 
biológiailag biztonságos küszöb alatt és ezért a gazdálkodási tervek célja az, hogy biztosítsa, 
hogy ezen szintek biztonságát fenntartsák. 

Módosítás szerzője:Elspeth Attwooll

Módosítás, sz: 25
3 a (új) preambulumbekezdés

(3a) A terv megvalósítása során a Bizottság 
és a tagállamok gondoskodjanak a 
regionális tanácsadó testületek és más 
érintettek teljes részvételéről.

Er. en

Indoklás

A halászok és más érintettek részvételének növelése a közös halászati politikában kritikus része a 
KHP reform céljainak. Ezt explicite meg kell említeni ebben a tanácsi rendeletben.
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Módosítás szerzője:Dirk Sterckx

Módosítás, sz: 26
16. cikk

A tagállami halfogásokra vonatkozó 
információk feljegyzésére vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról szóló 
1983. szeptember 22-ei 2807/83 (EGK) 
tanácsi rendelet 5 (2) cikkétől eltérve a hajón 
tartott hal kilogrammban megadott 
mennyiségének becslésénél megengedett 
hibahatár a hajónaplóban szereplő érték 
5%-a.

A tagállami halfogásokra vonatkozó 
információk feljegyzésére vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról szóló 
1983. szeptember 22-ei 2807/83 (EGK) 
tanácsi rendelet 5 (2) cikkétől eltérve a hajón 
tartott hal kilogrammban megadott 
mennyiségének becslésénél megengedett 
hibahatár a hajónaplóban szereplő érték 
8%-a. Ha közösségi joszabályok nem 
rögzítenek átváltási együtthatót, azon 
tagállam átváltási együtthatóját kell 
alkalmazni, amelynek lobogója alatt a hajó 
hajózik.

Er. nl

Indoklás

Logikusnak tűnik ugyanazt a tűréshatárt alkalmazni, amely a tőkehal-állomány helyreállítási 
terve szerint érvényes, amint azt a nemrég elfogadott 811/2004 sz. rendelet (10. cikk) rögzíti.

Módosítás szerzője:Philippe Morillon

Módosítás, sz: 27
17. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai biztosítsák, 
hogy a közönséges nyelvhal bármely 50 kg 
feletti, az 1. cikkben hivatkozott 
övezetekben fogott fogott mennyiségét 
eladás előtt egy árverési csarnok mérlegén 
mérjék le.

A tagállamok illetékes hatóságai biztosítsák, 
hogy a közönséges nyelvhal bármely 100 kg 
feletti, az 1. cikkben hivatkozott 
övezetekben fogott fogott mennyiségét 
eladás előtt egy árverési csarnok mérlegén 
mérjék le.

Er. fr

Módosítás szerzője:Philippe Morillon

Módosítás, sz: 28
19. cikk, 1. bekezdés
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1. Egy tagállam illetékes hatóságai 
megkövetelhetik, hogy a közönséges 
nyelvhalnak az érintett tagállamban először 
partra rakott bármely 50 kg feletti, az 1. 
cikkben hivatkozott övezetekben fogott
mennyiségét le kelljen mérni, mielőtt az első 
partra rakás kikötőjéből máshová szállítják.

1. Egy tagállam illetékes hatóságai 
megkövetelhetik, hogy a közönséges 
nyelvhalnak az érintett tagállamban először 
partra rakott bármely 100 kg feletti, az 1. 
cikkben hivatkozott övezetekben fogott
mennyiségét le kelljen mérni, mielőtt az első 
partra rakás kikötőjéből máshová szállítják.

Er. fr

Módosítás szerzője:Philippe Morillon

Módosítás, sz: 29
19. cikk, 2. bekezdés

2. A 2847/93 (EGK) rendelet 13. cikkétől 
eltérve a közönséges nyelvhal 50 kg feletti 
mennyiségeihez, amelyeket a partra rakás 
vagy import helyétől eltérő helyre 
szállítanak, csatolni kell a 2847/93/EGK 
rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírt 
nyilatkozat egy példányát, amely az 
elszállított nyelvhal mennyiségre 
vonatkozik. A 2874/93 (EGK) rendelet 13 
(4) b cikkkében szereplő kivétel nem 
alkalmazható.

2. A 2847/93 (EGK) rendelet 13. cikkétől 
eltérve a közönséges nyelvhal 100 kg feletti 
mennyiségeihez, amelyeket a partra rakás 
vagy import helyétől eltérő helyre 
szállítanak, csatolni kell a 2847/93/EGK 
rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírt 
nyilatkozat egy példányát, amely az 
elszállított nyelvhal mennyiségre 
vonatkozik. A 2874/93 (EGK) rendelet 13 
(4) b cikkkében szereplő kivétel nem 
alkalmazható.

Er. fr


