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**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a déli szürketőkehal- és norvéghomár-állománynak a Cantabriai-tengerben és az 
Ibériai-félsziget nyugati részén történő helyreállításáról és a 850/98/EK rendelet 
módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2003)0818 – C5–0042/2004 – 2003/0318(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2003)0818)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C5–0042/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére  (A6–0000/2004),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-
Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
1. preambulumbekezdés

1. A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács 
(ICES) nemrégiben közzétett tudományos 
szakvéleményeiben jelezte, hogy a halászat 
az ICES VIIIc. és IXa. körzetekben élő déli 
szürketőkehal-állomány, valamint 
norvéghomár-állomány olyan mértékű 
pusztulását eredményezte, amely olyan 
szintre csökkentette le az ivarérett 

1. A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács 
(ICES) nemrégiben közzétett tudományos 
szakvéleményeiben jelezte, hogy a halászat 
a Cádizi-öböl kivételével az ICES VIIIc. és 
IXa. körzetekben élő déli szürketőkehal-
állomány, valamint norvéghomár-állomány 
olyan mértékű pusztulását eredményezte, 
amely olyan szintre csökkentette le az 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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halmennyiséget a tengerben, amelyről az 
állomány nagy valószínűséggel nem képes 
természetes szaporodással újra feltöltődni, 
és ezért az állományt a kipusztulás 
veszélye fenyegeti.

ivarérett halmennyiséget a tengerben, 
amelyről az állomány nagy 
valószínűséggel nem képes természetes 
szaporodással újra feltöltődni, és ezért az 
állományt a kipusztulás veszélye fenyegeti.

Indokolás

A Halgazdálkodási Tanácsadó Bizottság (ACFM) szürke tőkehalról szóló, 2004. őszi jelentése 
egyértelműen kizárja a Cádizi-öblöt, mivel az ott élő állományok azonosítása körül igen sok a 
bizonytalanság.

Módosítás 2
4a. preambulumbekezdés (új)

4a. Az ezen állományok helyreállítása 
érdekében szükséges intézkedések 
meghozatala gazdasági és szociális 
intézkedések elfogadását teszi szükségessé 
a halászati lehetőségeket korlátozó 
intézkedések által érintettekre vonatkozó 
következmények enyhítése érdekében. 
Ennek megfelelően a helyzet kezelésére 
megfelelő előirányzatokat kell létrehozni a 
közösségi költségvetésben.

Indokolás

Mivel az érintettek száma igen nagy, ezen tervek megvalósításához megfelelő közösségi 
forrásokra van szükség.

Módosítás 3
5. preambulumbekezdés

5. A halászati tudományos, műszaki és 
gazdasági bizottság (HTMGB) és az ICES 
számításai szerint a kérdéses állományok 
abszolút nagysága túlságosan bizonytalan 
ahhoz, hogy azt helyreállítási célként 
lehessen felhasználni és a célokat a 
halászati állománypusztulás mértéke 
alapján kell meghatározni.

törölve
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Indokolás

A jelenleg rendelkezésre álló tudományos adatok alapján úgy tűnik, hogy a továbbra is 
fennálló bizonytalanságok ellenére a cél biomasszában meghatározható.

Módosítás 4
10. preambulumbekezdés

10. A  norvéghomár-állományok 
helyreállítása szükségessé teszi, hogy ezen 
faj bizonyos szaporodási területei 
védelmet élvezzenek a halászattal 
szemben, ezért a halászati erőforrásoknak 
a fiatal tengeri élőlények védelmét 
biztosító technikai intézkedések révén 
történő megóvásáról szóló, 1998. március 
30-i 850/98/EK tanácsi rendelet ennek 
megfelelően módosítandó;

törölve

Indokolás

A norvég homár halászata csak igen elszórtan jellemző az ezen térségekben működő 
halászhajók nagy részének esetében. A területek Bizottság által javasolt lezárása eltúlzott 
intézkedés és nem áll arányban az elérendő céllal. A tudományos adatok, amelyekből a 
Bizottság kiindul, nem megfelelően megalapozottak, és további tudományos adatokra lesz 
szükség, mielőtt a Bizottság javaslata tekintetében intézkedés születhet. 

Módosítás 5
1. cikk a) pont

a) a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács 
(ICES) által meghatározott VIIIc. és IXa. 
körzetekben élő déli szürketőkehal-
állomány;

a) a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács 
(ICES) által meghatározott VIIIc. és IXa. 
körzetekben élő déli szürketőkehal-
állomány a Cádizi-öböl kivételével;

Indokolás

A Halgazdálkodási Tanácsadó Bizottság (ACFM) szürke tőkehalról szóló, 2004. őszi jelentése 
egyértelműen kizárja a Cádizi-öblöt, mivel az ott élő állományok azonosítása körül igen sok a 
bizonytalanság.

Módosítás 6
1. cikk c) pont
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c) a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács 
(ICES) által meghatározott IXa. körzetben 
élő norvéghomár-állomány.

c) a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács 
(ICES) által meghatározott IXa. körzetben 
élő norvéghomár-állomány a Cádizi-öböl 
kivételével.

Indokolás

A Halgazdálkodási Tanácsadó Bizottság (ACFM) szürke tőkehalról szóló, 2004. őszi jelentése 
egyértelműen kizárja a Cádizi-öblöt, mivel az ott élő állományok azonosítása körül igen sok a 
bizonytalanság.

Módosítás 7
2. cikk

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

Az állomány-helyreállítási terv célja az 
érintett állományok olyan szintű feltöltése, 
hogy azok megfelelő határidőn belül ismét 
a biztonságos biológiai 
határmennyiségeken belül legyenek, 
összhangban az ICES információival.

Indokolás

A legfrissebb tudományos jelentések alapján a szürketőkehal-állomány helyreállítására 
vonatkozó célnak a tudományos szervek által javasolt biomasszaszint elérésén kell alapulnia.

Módosítás 8
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 10%-os 
csökkenését eredményezi az előző évre 
számított halászati állománypusztulás 
mértékéhez képest.
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Indokolás

Amint az Európai Parlament Halászati Bizottsága által szervezett meghallgatáson kiderült, az 
állomány helyreállításához tudományos szempontból egy 40%-os állománypusztulási szint 
fokozatos eléréséhez vezető csökkenés is elegendő volna, ami a halászati tevékenység 
drasztikus csökkentése nélkül is lehetővé tenné a cél elérését.

Módosítás 9
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.

Indokolás

Amint az Európai Parlament Halászati Bizottsága által szervezett meghallgatáson kiderült, az 
állomány helyreállításához tudományos szempontból egy 40%-os állománypusztulási szint 
fokozatos eléréséhez vezető csökkenés is elegendő volna, ami a halászati tevékenység 
drasztikus csökkentése nélkül is lehetővé tenné a cél elérését.

Módosítás 10
7. cikk (1) bekezdés

(1) Ezen rendelkezés alkalmazásának első 
évében az alábbi normák alkalmazandók:
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 

törölve
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jóvá, amely legfeljebb 25%-kal 
alacsonyabb ezen utóbbi év TAC-jánál.

Indokolás

A halászati tevékenység nagyobb stabilitásának szavatolása érdekében az első bekezdés 
törlendő, és ehelyett évi 10%-os ingadozást javasolunk. 

Módosítás 11
7. cikk (2) bekezdés bevezető szöveg

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

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

Indokolás

A halászati tevékenység nagyobb stabilitásának szavatolása érdekében az első bekezdés 
törlendő, és ehelyett évi 10%-os ingadozást javasolunk. NEM VOLNA SZÜKSÉG EGYÉB 
INDOKOLÁSRA?

Módosítás 12
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.

Indokolás

A halászati tevékenység nagyobb stabilitásának szavatolása érdekében az első bekezdés 
törlendő, és ehelyett évi 10%-os ingadozást javasolunk.

Módosítás 13
7. cikk (2) bekezdés b) pont

b) amennyiben az 5. vagy 6. cikk 
alkalmazása az előző év TAC-jánál több 
mint 15%-kal alacsonyabb TAC-ot 
eredményez, a Tanács olyan TAC-ot hagy 
jóvá, amely kevesebb mint 15%-kal 

b) amennyiben az 5. vagy 6. cikk 
alkalmazása az előző év TAC-jánál több 
mint 10%-kal alacsonyabb TAC-ot 
eredményez, a Tanács olyan TAC-ot hagy 
jóvá, amely kevesebb mint 10%-kal 
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alacsonyabb az említett év TAC-jánál. alacsonyabb az említett év TAC-jánál.

Indokolás

A halászati tevékenység nagyobb stabilitásának szavatolása érdekében az első bekezdés 
törlendő, és ehelyett évi 10%-os ingadozást javasolunk.

Módosítás 15
III. FEJEZET

Ez a fejezet törlendő.

Indokolás

Az előadó jelentése törli a Bizottság által a III. fejezetben javasolt összes cikket, mert a 
javaslatban szereplő halászati tevékenység korlátozására vonatkozó számítás elavult.

Módosítás 14
7a. cikk (új)

7a. cikk
1. A II. fejezetben hivatkozott teljes 
kifogható mennyiség mellett a földrajzi 
területeken és a halászfelszerelések 
osztályozásán, valamint ezen halászati 
lehetőségek felhasználására vonatkozó 
feltételek meghatározásán alapuló, a 
halászati tevékenység korlátozására 
vonatkozó rendszer lép életbe.
2. Ezen rendelet alkalmazásának céljából 
a Bizottság olyan javaslatot nyújt be a 
Tanácsnak, amely meghatározza a 
halászati napok évi maximális számát 
azon hajók számára, amelyek éves 
fogásukhoz képest jelentős szürketőkehal-
vagy norvéghomár-fogással rendelkeznek. 
Ezen napok számának arányban kell 
lennie a halászati állománypusztulás 5. 
cikkben meghatározott mértékének éves 
kiigazításával.
3. Az elmúlt három év során bizonyos 
halászati területek kiaknázásának 
végleges megszüntetése és egyes 
halászhajók végleges használaton kívül 
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helyezése, illetve az ezekben történő 
változások további halászati napok 
odaítélését jelentik azon hajók számára, 
amelyek a továbbiakban is folytatják a 
halászati tevékenységet.
4. A célok megvalósítása érdekében a 
tagállamok intézkedéseket hozhatnak a 
tevékenység ideiglenes vagy végleges 
beszüntetésére és erre a célra közösségi 
források állnak rendelkezésükre.

Indokolás

Ezt a cikket a bizottsági javaslat III. fejezetének (8-15. cikkek) törlése indokolja. Az előadó 
jelentése törli a Bizottság által javasolt összes cikket, mert a javaslatban szereplő halászati 
tevékenység korlátozására vonatkozó számítás elavult.

Módosítás 16
16. cikk

16. cikk
Jelentések a halászati tevékenységről
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.

törölve

Indokolás

Mivel ezen fajok esetében a halászati tevékenységek nagy része part menti térségekben zajlik, 
ezen cikk alkalmazása túlzott mértékű bürokratikus terhet jelentene anélkül, hogy a 
helyreállítási tervhez bármilyen mértékben hozzájárulna. A halászati tevékenység a hajónapló 
vagy a műholdas ellenőrző rendszer segítségével ellenőrizhető.

Módosítás 17
17. cikk

A tagállami halfogásokra vonatkozó 
információk feljegyzésére vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról szóló, 

A tagállami halfogásokra vonatkozó 
információk feljegyzésére vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról szóló, 



PR\546606HU.doc 13/18 PE 349.947v01-00

HU

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.

1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK 
bizottsági rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének sérelme nélkül a hajón tartott 
európai tőkehal kilogrammban kifejezett 
mennyiségének becslés szerinti hibahatára 
a hajónaplóban szereplő számadat 8%-a. 
Amennyiben a közösségi jog nem 
határozott meg átváltási tényezőt, azon 
tagállam által elfogadott átváltási tényezőt 
kell alkalmazni, amelynek lobogója alatt a 
hajó közlekedik.

Indokolás

Az északi szürke tőkehalra vonatkozó állomány-helyreállítási tervhez hasonlóan 8%-os 
hibahatár kerül megállapításra, amely azon tagállam által elfogadott átváltási tényezővel 
számítandó, amelynek lobogója alatt a hajó közlekedik. 

Módosítás 18
18. cikk

Valamennyi tagállam illetékes hatóságai 
megbizonyosodnak arról, hogy az 1. 
cikkben meghatározott bármely területen 
kifogott bármilyen, 50 kg-ot meghaladó 
déli szürketőkehal-mennyiség 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, 500 kg-ot meghaladó 
déli szürketőkehal-mennyiség vagy 
bármilyen, 50 kilogrammot meghaladó 
norvéghomár-mennyiség lemérése az 
eladást megelőzően piaci mérlegen 
megtörténik.

Indokolás

Az 50 kg-os mennyiség túl kevés a szürke tőkehal esetében és számos magas költséggel járó 
kötelezettséget jelentene olyan hajók számára, amelyek tevékenysége csekély hatással van a 
halászatra.

Módosítás 19
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 

1. A tagállamok illetékes hatóságai 
előírhatják, hogy az 1. cikkben 
meghatározott földrajzi területen kifogott 
és az adott tagállamban először kirakodott 
déli szürke tőkehal bármilyen, 500 kg-ot 
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meghaladó déli szürketőkehal-mennyiséget 
vagy bármilyen, 50 kg-ot meghaladó 
norvéghomár-mennyiséget le kell mérni, 
mielőtt azokat az első kirakodási kikötőből 
máshova elszállítják.

meghaladó déli szürketőkehal-mennyiséget 
vagy bármilyen, 50 kg-ot meghaladó 
norvéghomár-mennyiséget le kell mérni, 
mielőtt azokat az első kirakodási kikötőből 
máshova elszállítják.

Indokolás

Az 50 kg-os mennyiség túl kevés a szürke tőkehal esetében és számos magas költséggel járó 
kötelezettséget jelentene olyan hajók számára, amelyek tevékenysége csekély hatással van a 
halászatra.

Módosítás 20
20. cikk (2) bekezdés

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. A 2847/93/EGK rendelet 13. cikkében 
meghatározott feltételektől eltérve az első 
kirakodás vagy a behozatal helyétől eltérő 
helyre szállított, 500 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.

Indokolás

Az 50 kg-os mennyiség túl kevés a szürke tőkehal esetében és számos magas költséggel járó 
kötelezettséget jelentene olyan hajók számára, amelyek tevékenysége csekély hatással van a 
halászatra.

Módosítás 21
22. cikk

29b. cikk (850/98/EK rendelet)

22. cikk
A norvég homár halászatára vonatkozó 

korlátozások
A 850/98/EK rendelet az alábbiak szerint 
módosul:

törölve
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A 29a. cikk után az alábbi cikk kerül be a 
szövegbe:
„29b. cikk
A norvég homár halászatára vonatkozó 
korlátozások
Tilos a fenékvonóhálóval és rákcsapdával 
történő halászat a következő földrajzi 
koordinátákat összekötő egyenes vonalak 
által körbezárt területen:
1. körzet
- északi szélesség 43° 35’, nyugati 
hosszúság 004° 45’
- északi szélesség 43° 45’, nyugati 
hosszúság 004° 45’
- északi szélesség 43° 37’, nyugati 
hosszúság 005° 20’
- északi szélesség 43° 55’, nyugati 
hosszúság 005° 20’
2. körzet
- északi szélesség 43° 37’, nyugati 
hosszúság 006° 15’
- északi szélesség 43° 50’, nyugati 
hosszúság 006° 15’
- északi szélesség 44° 00’, nyugati 
hosszúság 006° 45’
- északi szélesség 43° 34’, nyugati 
hosszúság 006° 45’
3. körzet
- 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 
hosszúság 009° 30’
4. körzet:
- északi szélesség 37° 45’, nyugati 
hosszúság 009° 00’
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- 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’.”

Indokolás

A norvég homár halászata csak igen elszórtan jellemző az ezen térségekben működő 
halászhajók nagy részének esetében. A területek Bizottság által javasolt lezárása eltúlzott 
intézkedés és nem áll arányban az elérendő céllal. A tudományos adatok, amelyekből a 
Bizottság kiindul, nem megfelelően megalapozottak, és további tudományos adatokra lesz 
szükség, mielőtt a Bizottság javaslata tekintetében intézkedés születhet.

Módosítás 22
MELLÉKLET

Ezen melléklet törlendő.

Indokolás

A Bizottság maga is elismeri, hogy a halászati tevékenység javaslatban szereplő számítása 
elavult. Ezen jelentésben törlendő a Bizottság által a halászati tevékenység korlátozására 
vonatkozó teljes fejezet aból a célból, hogy a Bizottság frissítse az említett határérték 
számítását a jelentésben javasoltak alapján.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de informe que aquí se analiza introduce notables modificaciones a la propuesta 
de la Comisión por la que se establecen medidas para la recuperación de la población sur de 
merluza europea y de cigalas en le mar Cantábrico y en las aguas del oeste de la Península 
Ibérica. 

Antes de entrar a analizar el proyecto de la Comisión hay que decir que éste recoge 
exclusivamente los aspectos de conservación de recursos, sin hacer mención alguna de la 
realidad socioeconómica que implica su aplicación, circunstancia por la que he considerado 
conveniente introducir una referencia a las necesarias medidas económicas que deben 
adoptarse para hacer frente a los perjuicios que sufrirá el sector pesquero, como consecuencia 
del probable recorte de posibilidades de la flota que tradicionalmente opera en este sector.

La propuesta de la Comisión gira en torno a un objetivo de recuperación de recursos que toma 
como referencia la mortalidad por pesca. El modelo que se recoge en la propuesta de la 
ponente está por el contrario basado en baremos de recuperación de biomasa, dentro de un 
periodo de diez años, plazo que permite al sector una adaptación gradual, más flexible, que 
garantiza una mayor estabilidad de la actividad pesquera sin menoscabar el objetivo final de 
recuperación de los recursos a niveles adecuados para una gestión sostenible de los mismos.

Los parámetros recogidos en las enmiendas a la propuesta de la Comisión sobre mortalidad 
por pesca en la pesquería de merluza y las posibilidades de variaciones anuales de TAC, son 
conformes con los datos científicos que expusieron los expertos en la reunión que nuestra 
comisión celebró en el mes de septiembre con científicos y profesionales del sector.

La ponente estima que las disposiciones contenidas en el Capítulo 3° de la propuesta de la 
Comisión sobre cálculo del límite del esfuerzo pesquero no son correctas y propone su 
sustitución por un sistema más idóneo, basado en un cálculo del total admisible de capturas 
complementado con un sistema de limitación del esfuerzo pesquero por áreas geográficas y 
agrupamiento de artes de pesca.

Así mismo, considera la ponente que las cantidades establecidas en la propuesta de la 
Comisión sobre obligaciones de pesaje para la merluza (50 Kg.), en la que se imponen 
obligaciones rigurosas de control, son muy reducidas. La aplicación de esta decisión 
supondría una serie de obligaciones muy costosas para los profesionales, desproporcionadas,  
si se compara con los posibles beneficios que se podrían obtener con esta medida para la 
recuperación de la pesquería. 

En cuanto a las previsiones sobre la pesquería de la cigala contenidas en la propuesta de la 
Comisión, la ponente no las considera acertadas porque desconocen la realidad. Las 
pesquerías en las zonas cubiertas por la propuesta son generalmente multiespecíficas. Las 
capturas de cigala en estas pesquerías multiespecíficas representan aproximadamente el 1% 
del total de las capturas.

El sistema de vedas propuesto en el plan de la Comisión, teniendo en cuenta que en la 
actualidad existen otras zonas de veda, harían casi imposible las pesca de arrastre en el 
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Cantábrico y noroeste de la península ibérica.
En cuanto a la zona del Golfo de Cádiz, en la actualidad no existen dados científicos 
fidedignos sobre la situación real de los recursos de merluza y  cigala en esta zona, por lo que 
resulta más apropiado por el momento excluirla de la reglamentación hasta que contemos con 
datos científicos suficientes que nos permitan adoptar  unas medidas idóneas en este área.


