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Tanácsi rendeletre irányuló javaslat a déli szürketőkehal- és norvéghomár-állományoknak a 
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intézkedésekről és a 850/98/EK rendelet módosításáról

Javaslat a (COM(2003)0818 – C5-0042/2004 – 2003/0318(CNS)) rendeletre vonatkozóan

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Carmen Fraga Estévezmódosítása

23.módosítás
3. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) E tervek célja, hogy öt – tíz év alatt az 
érintett állományok feltöltése olyan szintű 
legyen, hogy azok ismét a biztonságos 
biológiai határmennyiségeken belül 
legyenek.

(3) E tervek célja, hogy tíz év alatt az érintett 
állományok feltöltése olyan szintű legyen, 
hogy azok ismét a biztonságos biológiai 
határmennyiségeken belül legyenek.

Or. es

Carmen Fraga Estévezmódosítása

24.módosítás
6.PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) Ennek a célkitűzésnek az elérése (6) Ennek a célkitűzésnek az elérése 
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érdekében a halászati állománypusztulás 
szintjeit úgy kell ellenőrizni, hogy nagy 
legyen a valószínűsége annak, hogy az 
állománypusztulás mértéke évről-évre 
csökken.

érdekében a halászati állománypusztulás 
szintjeit úgy kell ellenőrizni, hogy nagy 
legyen a valószínűsége annak, hogy a 
kifejlett egyedek mennyisége a tengerben 
évről-évre növekszik.

Or. es

Carmen Fraga Estévezmódosítása

25.módosítás
7. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) A halászati állománypusztulás 
mértékének ellenőrzését úgy lehet elérni, 
hogy megfelelő módszert dolgozunk ki az 
érintett állományok teljes kifogható 
mennyisége (TAC) szintjének 
meghatározásához, illetve, hogy zárt 
területeket és kilowatt-nap korlátozásokat 
magában foglaló rendszert dolgozunk ki, 
amelyek révén az érintett állományokra 
vonatkozó halászati tevékenységeket olyan 
szintre korlátozzuk, amelyek esetében a 
TAC-ok átlépése igen valószínűtlen.

(7) A halászati állománypusztulás 
mértékének ellenőrzését úgy lehet elérni, 
hogy megfelelő módszert dolgozunk ki az 
érintett állományok teljes kifogható 
mennyisége (TAC) szintjének 
meghatározására, és korlátozásokat vezetünk 
be az érintett állományokra vonatkozó 
halászati tevékenységre, hogy ennek szintje 
olyan legyen, amelyek esetében a TAC-ok 
átlépése igen valószínűtlen.

Or. es

Rosa Miguélez Ramosmódosítása

26.módosítás
2. CIKK

Az állomány-helyreállítási terv célja az 
érintett állományok olyan szintre történő 
feltöltése, hogy azok ismét a biztonságos 
biológiai határmennyiségeken belül 
legyenek 

Az állomány-helyreállítási terv célja az 
érintett állományok elegendő hosszúságú 
idő alatt, és a Nemzetközi Tengerkutatási 
Tanács (ICES) információi szerint olyan 
szintre történő feltöltése, hogy azok ismét a 
biztonságos biológiai határmennyiségeken 
belül legyenek. Ez azt jelenti, hogy a 
rendelkezésre álló tudományos 
jelentéseknek megfelelően két év alatt 
35 000 tonna szürketőkehal ívó 
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állománynak megfelelő biomasszát kell 
elérni. Ezt a számadatot a HTMGB-től 
származó új tudományos adatok fényében 
kell módosítani.

Or. es

Indokolás

A legfrissebb tudományos jelentések szerint a szürketőkehal-állományok helyreállításának 
célkitűzését a tudományos testületek által javasolt biomassza-szint elérésére kell alapozni.

Carmen Fraga Estévezmódosítása

27.módosítás
2. CIKK

Az állomány-helyreállítási terv célja az 
érintett állományok olyan szintre történő 
feltöltése, hogy azok ismét a biztonságos 
biológiai határmennyiségeken belül 
legyenek

A helyreállítási tervnek a következőket kell 
tartalmaznia:

(a) az 1(a) bekezdésben meghatározott 
állományok tekintetében a kifejlett egyedek 
mennyiségének tíz éven belül olyan értékre 
történő emelését, amely megfelel vagy 
magasabb 35 000 tonnának / tonnánál;
(b) az 1(b) és 1(c) bekezdésekben 
meghatározott állományok tekintetében az 
érintett állományoknak a biztonságos 
biológiai határmennyiségeken belüli 
értékekre történő visszaállítása tíz éven 
belül.

Or. es

Carmen Fraga Estévezmódosítása

28.módosítás
4. CIKK (2) BEKEZDÉS

2. A déli szürketőkehal állományára 
vonatkozó TAC-ot az 5. cikkel összhangban 

2. A déli szürketőkehal állományára 
vonatkozó TAC-ot az 5. cikkel összhangban 
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kell meghatározni. kell meghatározni, ha az ICES legfrissebb 
jelentésének tükrében a HTMGB úgy ítéli 
meg, hogy a kifejlett egyedek mennyisége 
megegyezik / magasabb 25 000 tonnával / 
tonnánál.

Or. es

Carmen Fraga Estévezmódosítása

29.módosítás
5. CIKK

(1) Amennyiben – az ICES legújabb 
jelentésének fényében – a HTMGB becslése 
szerint a déli szürketőkehal-állományra 
vonatkozó halászati állománypusztulás 
mértéke meghaladja az évi 0,17-et, akkor a 
teljes kifogható mennyiség (TAC) szintje 
nem haladhatja meg azt a halfogási szintet, 
amely a HTMGB által az ICES legutóbbi 
jelentései alapján végzett tudományos 
értékelések jelzése szerint alkalmazási 
évének végén a halászati 
állománypusztulási szint 10%-os 
csökkenését eredményezi az előző évre 
számított halászati állománypusztulás 
mértékéhez képest

2006-ra a TAC-ot a halászati 
állománypusztulás 0,40-os mértékével 
megegyező szintben kell meghatározni. A 
helyreállítási terv további éveire 
vonatkozóan a TAC nem haladhatja meg 
azt a fogási szintet, amely a ICES 
legfrissebb jelentésének tükrében a 
HTMGB által elvégzett tudományos 
értékelés szerint megfelel a halászati 
állománypusztulás 0,40-os mértékének. 

(2) Amennyiben – az ICES legújabb 
jelentésének fényében – a HTMGB becslése 
szerint a déli szürketőkehal-állományra 
vonatkozó halászati állománypusztulás 
mértéke évi 0,17 vagy annál alacsonyabb, 
akkor a TAC szintjét olyan halfogási 
szinten kell megállapítani, amely a 
HTMGB által az ICES legutóbbi jelentései 
alapján végzett tudományos értékelések 
jelzése szerint annak alkalmazási évében 
évi 0,15%-os halászati állománypusztulási 
szintet eredményez.

Or. es
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Duarte Freitasmódosítása

30.módosítás
5. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Amennyiben – az ICES legújabb 
jelentésének fényében – a HTMGB becslése 
szerint a déli szürketőkehal-állományra 
vonatkozó halászati állománypusztulás 
mértéke meghaladja az évi 0,17-et, akkor a 
teljes kifogható mennyiség (TAC) szintje 
nem haladhatja meg azt a halfogási szintet,
amely a HTMGB által az ICES legutóbbi 
jelentései alapján végzett tudományos 
értékelések jelzése szerint alkalmazási 
évének végén a halászati állománypusztulási 
szint 10%-os csökkenését eredményezi az 
előző évre számított halászati 
állománypusztulás mértékéhez képest.

(1) Amennyiben – az ICES legújabb 
jelentésének fényében – a HTMGB becslése 
szerint a déli szürketőkehal-állományra 
vonatkozó halászati állománypusztulás 
mértéke meghaladja az évi 0,31-et, akkor a 
teljes kifogható mennyiség (TAC) szintje 
nem haladhatja meg azt a halfogási szintet, 
amely a HTMGB által az ICES legutóbbi 
jelentései alapján végzett tudományos 
értékelések jelzése szerint alkalmazási 
évének végén a halászati állománypusztulási 
szint évi maximum 10%-os csökkenését 
eredményezi az előző évre számított 
halászati állománypusztulás mértékéhez 
képest.

Or. pt

Indokolás

Az állománypusztulás mértékével kapcsolatos célszám túlzottan ambiciózus és nem felel meg 
az iparág valós gazdasági és pénzügyi helyzetének. Ha a Bizottság által a halászati 
állománypusztulás mértékére javasolt számot fogadnák el, akkor ez a halászati 
állománypusztulás mértékének több mint 60%-os csökkenését jelentené.

Rosa Miguélez Ramosmódosítása

31.módosítás
5. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Amennyiben – az ICES legújabb 
jelentésének fényében – a HTMGB becslése 
szerint a déli szürketőkehal-állományra 
vonatkozó halászati állománypusztulás 
mértéke meghaladja az évi 0,17-et, akkor a 
teljes kifogható mennyiség (TAC) szintje 
nem haladhatja meg azt a halfogási szintet, 
amely a HTMGB által az ICES legutóbbi 
jelentései alapján végzett tudományos 
értékelések jelzése szerint alkalmazási 
évének végén a halászati állománypusztulási 

(1) Amennyiben – az ICES legújabb 
jelentésének fényében – a HTMGB becslése 
szerint a déli szürketőkehal-állományra 
vonatkozó halászati állománypusztulás 
mértéke meghaladja az évi 0,27-et, akkor a 
teljes kifogható mennyiség (TAC) szintje 
nem haladhatja meg azt a halfogási szintet, 
amely a HTMGB által az ICES legutóbbi 
jelentései alapján végzett tudományos 
értékelések jelzése szerint alkalmazási 
évének végén a halászati állománypusztulási 
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szint 10%-os csökkenését eredményezi az 
előző évre számított halászati 
állománypusztulás mértékéhez képest.

szint 10%-os csökkenését eredményezi az 
előző évre számított halászati 
állománypusztulás mértékéhez képest.

Or. es

Indokolás

Az állománypusztulás e szintje biztosítaná az erőforrás fenntartható kinyerését.

Duarte Freitasmódosítása

32.módosítás
5. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Amennyiben – az ICES legújabb 
jelentésének fényében – a HTMGB becslése 
szerint a déli szürketőkehal-állományra 
vonatkozó halászati állománypusztulás 
mértéke évi 0,17 vagy annál alacsonyabb, 
akkor a TAC szintjét olyan halfogási szinten 
kell megállapítani, amely a HTMGB által az 
ICES legutóbbi jelentései alapján végzett 
tudományos értékelések jelzése szerint 
annak alkalmazási évében évi 0,15%-os 
halászati állománypusztulási szintet 
eredményez.

(2) Amennyiben – az ICES legújabb 
jelentésének fényében – a HTMGB becslése 
szerint a déli szürketőkehal-állományra 
vonatkozó halászati állománypusztulás 
mértéke évi 0,31 vagy annál alacsonyabb, 
akkor a TAC szintjét olyan halfogási szinten 
kell megállapítani, amely a HTMGB által az 
ICES legutóbbi jelentései alapján végzett 
tudományos értékelések jelzése szerint 
annak alkalmazási évében évi 0,31 %-os 
halászati állománypusztulási szintet 
eredményez.

Or. pt

Indokolás

Az állománypusztulás mértékével kapcsolatos célszám túlzottan ambiciózus és nem felel meg 
az iparág valós gazdasági és pénzügyi helyzetének. Ha a Bizottság által a halászati 
állománypusztulás mértékére javasolt számot fogadnák el, akkor ez a halászati 
állománypusztulás mértékének több mint 60%-os csökkenését jelentené.

Rosa Miguélez Ramosmódosítása

33.módosítás
5. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Amennyiben – az ICES legújabb 
jelentésének fényében – a HTMGB becslése 

(2) Amennyiben – az ICES legújabb 
jelentésének fényében – a HTMGB becslése 
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szerint a déli szürketőkehal-állományra 
vonatkozó halászati állománypusztulás 
mértéke évi 0,17 vagy annál alacsonyabb, 
akkor a TAC szintjét olyan halfogási szinten 
kell megállapítani, amely a HTMGB által az 
ICES legutóbbi jelentései alapján végzett 
tudományos értékelések jelzése szerint 
annak alkalmazási évében évi 0,15%-os 
halászati állománypusztulási szintet 
eredményez.

szerint a déli szürketőkehal-állományra 
vonatkozó halászati állománypusztulás 
mértéke évi 0,27 vagy annál alacsonyabb, 
akkor a TAC szintjét olyan halfogási szinten 
kell megállapítani, amely a HTMGB által az 
ICES legutóbbi jelentései alapján végzett 
tudományos értékelések jelzése szerint 
annak alkalmazási évében évi 0,27 %-os 
halászati állománypusztulási szintet 
eredményez.

Or. es

Indokolás

Az állománypusztulás e szintje biztosítaná az erőforrás fenntartható kinyerését.

Duarte Freitasmódosítása

34.módosítás
7. CIKK (1) BEKEZDÉS

A TAC-tól történő eltérés korlátai
(1) Ezen rendelkezés alkalmazásának első 
évében az alábbi normák alkalmazandók:

Törölve

a) amennyiben az 5. vagy 6. cikk 
alkalmazása az előző év TAC-ját több mint 
25%-kal meghaladó TAC-ot eredményez, a 
Tanács olyan TAC-ot hagy jóvá, amely nem 
haladja meg több mint 25%-kal ezen utóbbi 
év TAC-ját.

b) amennyiben az 5. vagy 6. cikk 
alkalmazása az előző év TAC-jánál több 
mint 25%-kal alacsonyabb TAC-ot 
eredményez, a Tanács olyan TAC-ot hagy 
jóvá, amely legfeljebb 25%-kal alacsonyabb 
ezen utóbbi év TAC-jánál.

Or. pt
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Duarte Freitasmódosítása

35.módosítás
7. CIKK (2) BEKEZDÉS bevezetés

(2) Ezen rendelet alkalmazásának második
évétől kezdve az alábbi normák érvényesek:

(2) Ezen rendelet alkalmazásának első évétől 
kezdve az alábbi normák érvényesek:

Or. pt

Duarte Freitasmódosítása

36.módosítás
7. CIKK (2) BEKEZDÉS (a) PONT

a) amennyiben az 5. vagy 6. cikk 
alkalmazása az előző év TAC-ját több mint 
15%-kal meghaladó TAC-ot eredményez, a 
Tanács olyan TAC-ot hagy jóvá, amely nem 
haladja meg több mint 15%-kal az említett 
év TAC-ját.

a) amennyiben az 5. vagy 6. cikk 
alkalmazása az előző év TAC-ját több mint 
10%-kal meghaladó TAC-ot eredményez, a 
Tanács olyan TAC-ot hagy jóvá, amely nem 
haladja meg több mint 10%-kal az említett 
év TAC-ját.

Or. pt

Indokolás

Az elmúlt évek során a TAC-ban egymást követően bekövetkezett csökkenések nyomán, illetve 
a TAC-ban bekövetkezett állandó csökkenés korlátozása és az általa jelentett hatás tompítása 
érdekében azt javasoljuk, hogy a TAC maximális évi csökkentését 10 %-ban határozzák meg.

Carmen Fraga Estévezmódosítása

37.ódosítás
7A. CIKK (új)

7(a) cikk
A TAC-ok meghatározása kivételes 

körülmények fennállása esetén
Amennyiben az ICES legfrissebb jelentése 
alapján a HTMGB úgy ítéli meg, hogy a 
déli szürketőkehal-állomány kifejlett 
egyedeinek mennyisége 25 000 tonna alatt 
van, akkor a következő szabályokat kell 
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alkalmazni:
(a) amennyiben az várható, hogy a TAC 
alkalmazási évének végén az 5. cikk 
alkalmazása a déli szürketőkehal-állomány 
kifejlett egyedei mennyiségének olyan 
emelkedését eredményezi, amellyel 25 000 
tonna feletti szintek érhetőek el, akkor ezt a 
cikket kell alkalmazni;
(b) ha ellenkező eset várható, akkor a 
Bizottságtól származó javaslatról minősített 
többséggel meghozott döntés alapján a 
Tanács dönt a következő évi TAC-ról, 
amely alacsonyabb lesz, mint az a TAC, 
amely az 5. cikkben leírt módszer 
alkalmazásából következik.

Or. es

Duarte Freitasmódosítása

38.módosítás
7A. CIKK (új)

7(a) cikk
A tagállamok a különböző tagállamok 
konkrét helyzetéhez illeszkedő nemzeti 
tervek végrehajtása révén rugalmasan 
alkalmazhatják a halászati tevékenység 
csökkentésére irányuló rendszert.
Ez az intézkedéscsomag tartalmazhatja a 
halászhajók szelektív selejtezését, a flotta 
ideiglenes kikötését és/vagy évenkénti, vagy 
halászhajónkénti maximális halászati 
napok megállapítását. A megfelelőnek 
tekintett intézkedéscsomagról a Bizottság 
értesítést kap és a fenti megfontolások 
alapján javaslatot nyújt be a Tanácsnak, 
amely minősített többséggel hozza meg 
döntését.
Az egyik tagállam által elfogadott 
intézkedések az erőforrások megőrzésével 
kapcsolatos diszkrimináció tilalma alapján 
a Közösség összes olyan halászhajójára 
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vonatkoznak, amelyek a Közösség 
felségterületét képező vagy joghatósága alá 
tartozó vizeken végzik munkájukat.

Or. pt

Indokolás

A módosítás célja a halászati tevékenység olyan csökkentése, amelyet kizárólag a 
szürketőkehal és a norvéghomár fogások többségéért felelős halászhajókra vonatkozó 
intézkedéseken keresztül érnek el anélkül, hogy ennek más halászhajókra negatív hatása 
volna. Biztosítani, hogy ezek az intézkedések a nélkül szolgálják a Közösség érdekét, hogy 
sértenék az olyan nemzeti hajótulajdonosok érdekeit, akiket nem érint a szürketőkehal és a 
norvéghomár fogása.

Duarte Freitasmódosítása

39.módosítás
8. CIKK

A megengedhető maximális kilowatt-napok 
meghatározása

A Tanács minősített döntéssel dönt a 
Bizottságnak az egyes tagállamoknak az 
elkövetkező évben az érintett állományok 
halászatára szolgáló halászhajócsoportjaira 
vonatkozóan a Mellékletben lefektetett 
feltételekkel összhangban kiszámított 
mennyiséget meg nem haladó maximálisan 
megengedhető kilowatt-napokról szóló 
javaslatáról.

Törölve

Or. pt

Duarte Freitasmódosítása

40.módosítás
9. CIKK

Adatbázis létrehozása és összetétele Törölve
1. Minden egyes tagállam létrehoz egy az 
alábbi információkat tartalmazó olyan 
adatbázist, amely az 1. cikkben 
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meghatározott földrajzi területekre, a 2. 
cikkben meghatározott minden egyes 
referencia-időszakra, és minden egyes 
olyan saját zászlaja alatt hajózó és a 
Közösségen belül nyilvántartásba vett 
halászhajójára vonatkozik, amely ezen 
időszak alatt norvéghomár vagy déli 
szürketőkehal bármilyen mennyiségével 
kötött ki:
(a) a halászhajó neve és belső 
nyilvántartási száma;
(b) a halászhajóra telepített hajtómű 
motorteljesítménye kilowattban a 
2930/86/EGK tanácsi rendelettel 
összhangban;
(c) a kikötőtől távol töltött napok száma a 
13. cikkben meghatározottak szerint;
(d) a kirakodott déli szürketőkehal 
mennyisége tonnában;
(d) a kirakodott norvéghomár mennyisége 
tonnában;
(f) a kikötőtől távol töltött napok számának, 
valamint a beépített és kilowattban 
kifejezett motorteljesítmény szorzataként 
kifejezett kilowatt-napok.
Az adatbázist legkésőbb az alábbi 
időpontokig létre kell hozni: 
(a) a 2001., 2002.évi a 2003. évi hároméves 
referencia időszak tekintetében 2004. 
október 31-ig;
(b) 2004 után minden egyes év július 15-ig 
a megelőző három éves referencia időszak 
tekintetében.
3. Az adatbázist írásos és számítógéppel 
olvasható formátumban a 2(a) bekezdésben 
szabályozott referencia időszak tekintetében 
legkésőbb 2004. november 15-ig, a 2(b) 
bekezdésben szabályozott időszak 
tekintetében pedig a vonatkozó év július 31-
ig kommunikálni kell a Bizottság felé. 

Or. pt
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Duarte Freitasmódosítása

41.módosítás
10. CIKK

A tagállamok által elvégzendő számítások Törölve
1. Minden egyes tagállamnak a következő 
mennyiségeket kell kiszámítania:
(a) a 9. cikkben meghatározott 
adatbázisban szereplő minden egyes 
halászhajóra vonatkozó referencia időszak 
átlagos kilowatt-napjai;
(b) a 9. cikkben meghatározott 
adatbázisban szereplő halászhajókra 
vonatkozó referencia időszak átlagos 
kilowatt-napjai az (a) pontban kiszámított 
kilowatt-napok átlagos számának 
összegeként. 
2. A tagállamok biztosítják, hogy az 1(a) 
bekezdés szerinti számítás szükség szerint 
figyelembe veszi a 97/413/EK tanácsi 
határozat által a halászati tevékenységre
meghatározott korlátozásokat.
3. A számítások eredményeit a 9. cikk (3) 
bekezdésében megjelölt határidőkkel 
megegyező határidőkig kell a Bizottság felé 
kommunikálni.

Or. pt

Duarte Freitasmódosítása

42.módosítás
11. CIKK

A kilowatt-napok felosztása Törölve
Az egyes tagállamok évente döntetek a 
maximálisan megengedhető kilowatt 
napoknak a saját zászlajuk alatt hajózó és a 
Bizottságban nyilvántartásba vett 
halászhajók között történő felosztásáról.



AM\557930HU.doc 13/23 PE 355.459v01-00

Külső fordítás

HU

Or. pt

Duarte Freitasmódosítása

43.módosítás
12. CIKK

A halászhajók listája Törölve
1. A 8. cikkben meghatározott tanácsi 
döntés meghozatalát követő két hónapon 
belül az egyes tagállamok az 1. cikkben 
meghatározott földrajzi területek 
mindegyikére vonatkozóan kommunikálják 
a Bizottság felé azoknak a hajóknak a nevét 
és belső nyilvántartási számát tartalmazó 
listáját, amelyre vonatkozóan kilowatt-
napokat osztottak ki.
2. Az 1. cikk szerinti listáknak a tagállamok 
által a Bizottsághoz történő 
kommunikálásáig a Bizottsághoz 
kommunikált legutolsó lista marad 
érvényben. 
Ha a korábbiakban ilyen listáknak a 
Bizottság felé való kommunikálására még 
nem került sor, akkor a listát úgy kell 
tekinteni, hogy az azoknak a 
halászhajóknak a nevét és belső 
regisztrációs számát tartalmazza, amelyeket 
a 9. cikkben meghatározott adatbázis foglal 
magában a legutolsó referencia időszakra 
vonatkozóan.

Or. pt

Duarte Freitasmódosítása

44.módosítás
13. CIKK

A kikötőtől távol töltött napok Törölve
1. Az egyes halászhajókra kiosztott 
kilowatt-napokat át kell alakítani egy a 
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kikötőtől távol töltött napokat jelző 
egyenértékesre, amelyhez a kikötőtől távol 
töltött napok számát el kell osztani a 
halászhajón telepített és kilowattban 
megadott motorteljesítménnyel. A számítás 
eredményéhez hozzá kell adni 0,5-öt és 
figyelmet kívül kell hagyni a kapott 
értékben szereplő bármilyen tizedes vagy 
egyéb tört értékét.
2. A kikötőtől távol töltött nap az a 24 órás 
folyamatos időszak, amelyet az 1. cikkben 
megjelölt földrajzi területre történt belépés 
idejétől kell számítani, illetve az ilyen 
időszak bármely része.

Or. pt

Duarte Freitasmódosítása

45.módosítás
14. CIKK

A tagállamok kötelezettsége Törölve
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
12. cikkben meghatározott listában szereplő 
egyes halászhajók nem töltenek több időt a 
kikötőtől távol, illetve az 1. cikkben 
meghatározott földrajzi területeken belül, 
mint amennyi a 13. cikk (1) bekezdése 
szerint kiszámított napok száma.

Or. pt

Duarte Freitasmódosítása

46.módosítás
15. CIKK

1. A 12. cikkben meghatározott listában 
nem szereplő halászhajó számára tilos az 1. 
cikkben meghatározott földrajzi területen 
kifogott déli szürketőkehal vagy 

Az esetenként vagy véletlenszerűen 
szürketőkehalat és/vagy norvéghomárt fogó 
halászhajók számára utanként 10 % 
járulékos halfogás a megengedett egészen 
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norvéghomár kirakodása vagy átrakodása.
2. Mindaddig, amíg a 9. cikkel 
összhangban egy tagállam létre nem hozza 
és kommunikálja a Bizottság számára az 
adatbázist, e tagállam összes halászhajója 
számára tilos az 1. cikkben meghatározott 
földrajzi területen kifogott déli 
szürketőkehal vagy norvéghomár 
kirakodása vagy átrakodása.

évi maximum 5 tonnáig terjedően.

Or. pt

Indokolás

Ezzel az intézkedéssel el lehet kerülni az olyan halászhajókról származó visszaeresztett 
halállományokat, amelyek esetenként szürketőkehalat és/vagy norvéghomárt fognak és 
javítani lehet az ezen állomány kezelésére vonatkozó adatok feldolgozását

Carmen Fraga Estévezmódosítása

47.módosítás
16. CIKK

A 2847/93/EGK rendelet 19a. cikkében 
foglaltak ellenére az említett rendelet 19b., 
19c., 19d., 19e. és 19j. cikkeit kell 
alkalmazni a 9. cikkben meghatározott 
adatbázisban szereplő azon hajók esetében, 
amelyek az 1. cikkben meghatározott 
térségekben végzik munkájukat.

A 2847/93/EGK rendelet 19a. cikkében 
foglaltak ellenére az említett rendelet 19b., 
19c., 19d., 19e. és 19j. cikkeit kell 
alkalmazni azon halászhajók esetében, 
amelyek a 1. cikkben meghatározott 
földrajzi térségekben végzik munkájukat.

Or. es

Duarte Freitasmódosítása

48.módosítás
16. CIKK

Jelentések a halászati tevékenységről Törölve
A 2847/93/EGK rendelet 19a. cikkében 
foglaltak ellenére az említett rendelet 19b., 
19c., 19d., 19e. és 19j. cikkeit kell 
alkalmazni a 9. cikkben meghatározott 
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adatbázisban szereplő azon hajók esetében, 
amelyek az 1. cikkben meghatározott 
térségekben végzik munkájukat.

Or. pt

Indokolás

A javasolt intézkedéscsomag túlzott és kezelhetetlen adminisztratív terhet jelentene az érintett 
(partvidéki) területeken munkájukat végző halászok számára.

Duarte Freitasmódosítása

49.módosítás
17. CIKK

A tagállami halfogásokra vonatkozó 
információk feljegyzésére vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról szóló, 
1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK 
bizottsági rendelet 5. cikke (2) bekezdésének 
sérelme nélkül a hajón tartott, kilogrammban 
kifejezett mennyiségek becslés szerinti 
hibahatára a hajónaplóban szereplő számadat 
5%-a.

A tagállami halfogásokra vonatkozó 
információk feljegyzésére vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról szóló, 
1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK 
bizottsági rendelet 5. cikke (2) bekezdésének 
sérelme nélkül a hajón tartott, kilogrammban 
kifejezett déli szürketőkehal mennyiségek 
becslés szerinti hibahatára a hajónaplóban 
szereplő számadat 10%-a.

Or. pt

Indokolás

Az általános jogszabályok közelebb kerülésével ez egy ésszerűbb számadattá válik, és nem 
lesz negatív hatása a fogások felügyeletére.

Duarte Freitasmódosítása

50.módosítás
18. CIKK

A kirakodott mennyiségek mérése Törölve
Valamennyi tagállam illetékes hatóságai 
megbizonyosodnak arról, hogy az 1. 
cikkben meghatározott bármely területen 
kifogott bármilyen, 50 kg-ot meghaladó déli 
szürketőkehal-mennyiség vagy bármilyen, 
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50 kg-t meghaladó norvéghomár-
mennyiség lemérése az eladást megelőzően 
piaci mérlegen megtörténik.

Or. es

Indokolás

A fagyasztott hal aukció keretében történő értékesítése Portugáliában nem kötelező, ami azt 
jelenti, hogy lehetetlen volna ennek a rendelkezésnek a betartása, különösképpen a rákfélékre 
vonóhálóval halászó hajók esetében.

Rosa Miguélez Ramosmódosítása

51.módosítás
18. CIKK

Valamennyi tagállam illetékes hatóságai 
megbizonyosodnak arról, hogy az 1. cikkben 
meghatározott bármely területen kifogott 
bármilyen, 50 kg-ot meghaladó déli 
szürketőkehal-mennyiség és/vagy 
bármilyen, 50 kg-t meghaladó norvéghomár-
mennyiség lemérése az eladást megelőzően 
piaci mérlegen megtörténik.

Valamennyi tagállam illetékes hatóságai 
megbizonyosodnak arról, hogy az 1. cikkben 
meghatározott bármely területen kifogott 
bármilyen, 300 kg-ot meghaladó déli 
szürketőkehal-mennyiség és/vagy 
bármilyen, 150 kilogrammot meghaladó 
norvéghomár-mennyiség lemérése az eladást 
megelőzően piaci mérlegen megtörténik.

Or. es

Indokolás

50 kg. mindkét faj esetében igen kis mennyiség és ez egy sor olyan igen költséges 
kötelezettséget róna a halászhajókra, amelynek igen csekély a hatása a halászatra.

Carmen Fraga Estévezmódosítása

52.módosítás
20. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. A tagállamok illetékes hatóságai 
előírhatják, hogy az 1. cikkben 
meghatározott földrajzi területen kifogott és 
az adott tagállamban először kirakodott déli 

1. A tagállamok illetékes hatóságai 
előírhatják, hogy az 1. cikkben 
meghatározott földrajzi területen kifogott és 
az adott tagállamban először kirakodott déli 
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szürke tőkehal bármilyen, 50 kg-ot 
meghaladó déli szürketőkehal-mennyiséget 
vagy bármilyen, 50 kg-ot meghaladó 
norvéghomár-mennyiséget le kell mérni, 
mielőtt azokat az első kirakodási kikötőből 
máshova elszállítják.

szürke tőkehal bármilyen, 300 kg-ot 
meghaladó déli szürketőkehal-mennyiséget 
vagy bármilyen, 150 kg-ot meghaladó 
norvéghomár-mennyiséget le kell mérni, 
mielőtt azokat az első kirakodási kikötőből 
máshova elszállítják.

Or. es

Rosa Miguélez Ramosmódosítása

53.módosítás
20. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. A tagállamok illetékes hatóságai 
előírhatják, hogy az 1. cikkben 
meghatározott földrajzi területen kifogott és 
az adott tagállamban először kirakodott déli 
szürke tőkehal bármilyen, 50 kg-ot 
meghaladó déli szürketőkehal-mennyiséget 
vagy bármilyen, 50 kg-ot meghaladó 
norvéghomár-mennyiséget le kell mérni, 
mielőtt azokat az első kirakodási kikötőből 
máshova elszállítják.

1. A tagállamok illetékes hatóságai 
előírhatják, hogy az 1. cikkben 
meghatározott földrajzi területen kifogott és 
az adott tagállamban először kirakodott déli 
szürke tőkehal bármilyen, 300 kg-ot 
meghaladó déli szürketőkehal-mennyiséget 
vagy bármilyen, 150 kg-ot meghaladó 
norvéghomár-mennyiséget le kell mérni, 
mielőtt azokat az első kirakodási kikötőből 
máshova elszállítják.

Or. es

Indokolás

50 kg. mindkét faj esetében igen kis mennyiség és ez egy sor olyan igen költséges 
kötelezettséget róna a halászhajókra, amelynek igen csekély a hatása a halászatra.

Carmen Fraga Estévezmódosítása

54.módosítás
20. CIKK (2) BEKEZDÉS

2. 2. A 2847/93/EGK rendelet 13. cikkében 
meghatározott feltételektől eltérve az első 
kirakodás vagy a behozatal helyétől eltérő 
helyre szállított, 50 kg-nál nagyobb 
mennyiségű minden déli szürketőkehal-
vagy norvéghomár-szállítmányt az említett 
rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírt, 

2. 2. A 2847/93/EGK rendelet 13. cikkében 
meghatározott feltételektől eltérve az első 
kirakodás vagy a behozatal helyétől eltérő 
helyre szállított, 300 kg-nál nagyobb 
mennyiségű minden déli szürketőkehal-
vagy 150 kg-nál nagyobb norvéghomár-
szállítmányt az említett rendelet 8. cikkének 
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a szállított mennyiségről szóló nyilatkozat 
másolatának kell kísérnie. A 2847/93/EGK 
rendelet 13. cikk (4) bekezdés b) pontjában 
foglalt kivétel nem érvényes.

(1) bekezdésében előírt, a szállított 
mennyiségről szóló nyilatkozat másolatának 
kell kísérnie. A 2847/93/EGK rendelet 13. 
cikk (4) bekezdés b) pontjában foglalt 
kivétel nem érvényes.

Or. es

Rosa Miguélez Ramosmódosítása

55.módosítás
20. CIKK (2) BEKEZDÉS

2. 2. A 2847/93/EGK rendelet 13. cikkében 
meghatározott feltételektől eltérve az első 
kirakodás vagy a behozatal helyétől eltérő 
helyre szállított, 50 kg-nál nagyobb 
mennyiségű minden déli szürketőkehal-
vagy norvéghomár-szállítmányt az említett 
rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírt, 
a szállított mennyiségről szóló nyilatkozat 
másolatának kell kísérnie.  A 2847/93/EGK 
rendelet 13. cikk (4) bekezdés b) pontjában 
foglalt kivétel nem érvényes.

2. 2. A 2847/93/EGK rendelet 13. cikkében 
meghatározott feltételektől eltérve az első 
kirakodás vagy a behozatal helyétől eltérő 
helyre szállított, 300 kg-nál nagyobb 
mennyiségű minden déli szürketőkehal-
vagy 150 kg-nál nagyobb norvéghomár-
szállítmányt az említett rendelet 8. cikkének 
(1) bekezdésében előírt, a szállított 
mennyiségről szóló nyilatkozat másolatának 
kell kísérnie. A 2847/93/EGK rendelet 13. 
cikk (4) bekezdés b) pontjában foglalt 
kivétel nem érvényes.

Or. es

Indokolás

50 kg. mindkét faj esetében igen kis mennyiség és ez egy sor olyan igen költséges 
kötelezettséget róna a halászhajókra, amelynek igen csekély a hatása a halászatra.

Duarte Freitasmódosítása

56.módosítás
22. CIKK

29B. CIKK (850/98/EK RENDELET)

Tilos a fenékvonóhálóval és rákcsapdával 
történő halászat a következő földrajzi 
koordinátákat összekötő egyenes vonalak 
által körbezárt területen:

A jelen helyreállítási terv hatálya alá 
tartozó tagállamok saját társadalmi-
gazdasági körülményeiket, az állományok 
konkrét helyzetét és a használt halászati 
felszereléseket figyelembe vevő irányítási 
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intézkedéseket fogadnak el.
1. körzet: Ezek az intézkedések a Portugália és 

Spanyolország felségterületéhez vagy 
joghatósága alá tartozó vizeken halászó 
valamennyi flottára vonatkoznak.

- északi szélesség 43° 35’, nyugati 
hosszúság 004° 45’

A fenti intézkedéscsomag részei:

- északi szélesség 43° 45’, nyugati 
hosszúság 004° 45’

1. Minden évben négy hónapig tartó 
védelmi zóna létrehozása az alábbi 
megjelölt területen a norvéghomár-
állomány megerősödésének biztosítására.

- északi szélesség 43° 37’, nyugati 
hosszúság 005° 20’

1. körzet:

- északi szélesség 43° 55’, nyugati 
hosszúság 005° 20’

- északi szélesség 36° 54’, nyugati 
hosszúság 7°40’

2. körzet: - északi szélesség 36° 34’, nyugati 
hosszúság 7°40’

- északi szélesség 43° 37’, nyugati 
hosszúság 006° 15’

- északi szélesség 36° 34’, nyugati 
hosszúság 7°19’

- északi szélesség 43° 50’, nyugati 
hosszúság 006° 15’

- északi szélesség 36° 54’, nyugati 
hosszúság 7°19’

- északi szélesség 44° 00’, nyugati 
hosszúság 006° 45’

2. A norvéghomár fogására és 
kirakodására vonatkozó tilalom valamennyi 
flotta számára szeptember 1. és október 31. 
között.

- északi szélesség 43° 34’, nyugati 
hosszúság 006° 45’

3. A rákfélék (mélytengeri vörösgarnéla, 
kék és vörösgarnéla, skarlátgarnéla és 
norvéghomár) fogására és kirakodására 
vonatkozó tilalom december 24. és február 
utolsó napja között.

3. körzet: 4. Halászhajók végleges kivonása az ezen 
fajokat halászó hajók szelektív selejtezési 
politikája révén.

- északi szélesség 42° 00’, nyugati 
hosszúság 009° 00’
- északi szélesség 42° 27’, nyugati 
hosszúság 009° 00’
- északi szélesség 42° 27’, nyugati 
hosszúság 009° 30’
- északi szélesség 42° 00’, nyugati 
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hosszúság 009° 30’
4. körzet:
- északi szélesség 37° 45’, nyugati 
hosszúság 009° 00’
- északi szélesség 38° 10’, nyugati 
hosszúság 009° 00’
- északi szélesség 38° 10’, nyugati 
hosszúság 009° 15’
- északi szélesség 37° 45’, nyugati 
hosszúság 009° 20’

5. körzet:
- északi szélesség 36° 05’, nyugati 
hosszúság 007° 00’
- északi szélesség 36° 35’, nyugati 
hosszúság 007° 00’
- északi szélesség 36° 45’, nyugati 
hosszúság 007° 18’
- északi szélesség 36° 50’, nyugati 
hosszúság 007° 50’
- északi szélesség 36° 25’, nyugati 
hosszúság 007° 50’.”

Or. pt

Indokolás

Saját halászati iparuk jellegét, valamint a megvédeni szükséges társadalmi-gazdasági 
feltételeket figyelembe véve a jelen helyreállítási terv hatálya alá tartozó országok jobban ki 
tudják dolgozni az állományok helyreállítására vonatkozó stratégiáikat. Olyan alternatívák 
javasolására kerül sor, amelyek a helyreállítási terv fő célkitűzésének megváltoztatása nélkül 
lesznek kevésbé ártalmasak az iparra. A jelen cikkben meghatározott körzet a Portugália és 
Spanyolország által különböző években és különböző hajókon végzett vizsgálatokon alapul. A 
javasolt határok a kis homár legnagyobb koncentrációját mutató csatornákra vonatkoznak (a 
portugál tengerészeti kutatóintézet, az IPIMAR által megerősített adatok szerint), és ezért a 
Bizottság ugyanezen területre vonatkozó javaslatai számára is ezt a körzetet kell előnyben 
részesíteni.
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Duarte Freitasmódosítása

57.módosítás
22A. CIKK (új)

22(a) cikk
A Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
leírja a szürketőkehalra és norvéghomárra 
vonatkozó helyreállítási terv 
alkalmazásával összefüggő 
következtetéseket, beleértve a tervvel 
kapcsolatos társadalmi-gazdasági adatokat 
is. Ezt a jelentést két évvel a jelen rendelet 
hatályba lépését követően kell elkészíteni.

Or. pt
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