
PR\549192HU.doc PE 350.171v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

IDEIGLENES
2004/0229(CNS)

22.2.2005

*
JELENTÉSTERVEZET
Javaslat Tanácsi Rendelet a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreállítási 
tervnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő 
létrehozásáról  
(COM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

Halászati Bizottság

Fogalmazó: Henrik Dam Kristensen



PE 350.171v01-00

Külső fordítás 2/7 PR\549192HU.doc

HU

PR_CNS_art51am

Az eljárások szimbólumai

* Konzultációs procedúra
leadott szavazatok többsége

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

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége, a közös álláspont jóváhagyása 
érdekében
parlamenti tagok többsége a közös álláspont elvetése vagy 
kiigazítása érdekében 

*** Beleegyezési eljárás 
parlamenti tagok többsége, kivéve az EC Egyezmény  105, 107, 
161 és 300 Cikkekben és az EU  Egyezmény 7. Cikkében leírt 
eseteket

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

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyása 
érdekében
parlamenti tagok többsége a közös álláspont elvetése vagy 
kiigazítása érdekében 

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
)
leadott szavazatok többsége a közös szöveg  jóváhagyása 
érdekében

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogi alaptól függ)

Kiigazítások a törvényes szöveghez

A Parlamenti kiigazításokat illetően a módosított szöveg félkövér, 
dőlt betűkkel van szedve. A normál, dőlt betűs kiemelés a vonatkozó 
osztályok számára kerül kiemelésre, bemutatva azon a törvényes 
szöveg részeit, melyekkel kapcsolatban javasolt a korrekció, segítve 
ezzel a végleges szöveg kialakítását (pld. Nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban). Ezek a javasolt korrekciók 
az érintett osztályok beleegyezésével történnek.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT TÖRVÉNYES HATÁROZATTERVEZETE 

Javaslat Tanácsi Rendelet a grönlandi laposhalra vonatkozó helyrehozási tervnek az 
Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő létrehozásáról  
(COM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Pariament,

– tekintettel a Bizottságnak  a Tanács felé tett javaslatára (COM(2004)0640)1,

– tekintettel az EC Egyezmény 37. Cikkére, melynek értelmében a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C6-0197/2004), 

– tekintettel az Eljárásrend 51, Cikkére,

– tekintettel a Bizottság Halászatról szóló jelentésére (A6-0000/2005),

1. Jóváhagyja a Bizottság javaslatát, korrekciókkal;

2. Felhívja a Bizottságot, hogy az EC Egyezmény 250(2) Cikkének megfelelően igazítsa ki 
javaslatát;

3. Felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, abban az esetben, ha el akar térni a 
Parlament által jóváhagyott szövegtől;

4. Felkéri a Tanácsot, hogy újból konzultáljon a Parlamenttel, abban az esetben, ha jelentős 
mértékben szándékozik megváltoztatni a Bizottság javaslatát;

5. Utasítja az Elnököt, hogy álláspontjáról tájékoztassa a Tanácsot és a Bizottságot.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament által tett korrekciók

Kiigazítás 1
Cím

Javaslat Tanácsi Rendelet a grönlandi 
laposhalra vonatkozó helyrehozási tervnek 
az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet 
keretében történő létrehozásáról  

Javaslat Tanácsi Rendelet a grönlandi 
laposhalra vonatkozó helyreállítási tervnek 
az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet 
keretében történő létrehozásáról.  
(Ez a korrekció a teljes szövegre 
vonatkozik. Elfogadása megfelelő 
változtatásokat von maga után az egész 

  
1 Not yet published in OJ.
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szövegben.)

Indoklás

A 2002, december 20-i 2371/2002 sz. Tanácsi Rendeletben (EC) megfogalmazott 
jogszabályok terminológiájával való egyezés.

Kiigazítás 2
3 Cikk., 1 bek., 2 albek. 

Ha azonban a NAFO úgy dönt, 
hogy ezek a TAC szintek nem 
biztosítják ennek az állománynak 
a fenntartható halászatát, a 
Tanács a Bizottság javaslatára 
minősített többséggel 
módosíthatja az első 
albekezdésben meghatározott 
TAC (Teljes kifogható 
mennyiség) értékeket a NAFO 
határozatával összhangban.

Ha azonban a NAFO úgy dönt, hogy 
ezeket a TAC szinteket hozzá kell igazítani 
a zöld laposhal állomány gazdálkodásra 
vonatkozó elővigyázatossági 
megközelítéshez, a Tanács a Bizottság 
javaslatára minősített többséggel köteles 
módosítani az első albekezdésben 
meghatározott TAC értékeket a NAFO 
határozatával összhangban. 

.

Indoklás

Az ilyen hosszú időszakra vonatkozó TAC értékeket korrigálni, növelni vagy csökkenteni 
fogják, a tanács tudományos javaslata alapján. A helyreállítási terv megvalósításának 
középtávon a hasznosítható biomassza növelését kell eredményeznie.
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MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS

A 2003. szeptember 15. és 19. között tartott 25. éves ülésén az Északnyugat-atlanti Halászati 
Szervezet (a NAFO) helyreállítási tervet fogadott el a grönlandi laposhal számára a NAFO 2. 
altérségében és a 3KLMNO körzetekben. A terv előirányozza a TAC szint csökkentését 2007-
ig, valamint kiegészítő kontrol intézkedések bevezetését az előirányzat alkalmazásának 
biztosítása érdekében.

Ennek a helyreállítási tervnek az a célja, hogy elérje az ötéves és idősebb kiaknázható 
biomassza átlagosan 140 000 tonnás szintjét, hosszú időre lehetővé téve ennek az 
állománynak a stabil hozamát. 

A terv ideiglenesen megvalósításra került a 2003, december  19-i, 2287/2003/EK tanácsi 
rendeletében, mely rögzíti a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra 
vonatkozó, halászati lehetőségeket és kapcsolódó feltételeket a 2004. évre, és a  2004, 
december 22-i, 27/2005 sz. tanácsi rendeletet, mely meghatározza a halfogási korlátozások 
alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó TAC 
szinteket 2005-re vonatkozóan.  

A Bizottság javasolta a Tanácsnak és a Parlamentnek a  tanácsi rendeletet (COM(2004)0640) 
a NAFO helyreállítási tervének megvalósítására a halászati erőforrások – a Közös Halaszati 
Politikával összhangban, mely hasonló a szürke tőkehalra,  közönséges tőkehalra és 
kizárólagos erőforrásokra vonatkozó helyreállítási tervekhez - megőrzéséről és fenntartható 
kiaknázásáról szóló 2002, december  20-i, 2371/2002 sz. tanácsi rendelet 5. Cikkében 
lefektetett szabályok szerint.

A Tanács javaslata összhangban van az új halaszati politika alaptéziseivel. Megegyezik más 
helyreállítási tervekkel, és a NAFO területén működő közösségi flotta által már alkalmazott 
ellenőrző intézkedéseket tartalmaz.
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