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Módosítás 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Elasmobranchii rendszertani 
egységbe tartozó halakat, amelyek közé a 
cápák és rájafélék is tartoznak, életciklusuk 
jellemzői, így a lassú növekedés, a késői 
ivarérettség és az utódok kis száma miatt a 
túlhalászás általában erősen veszélyezteti.
Az elmúlt években a cápatermékek, 
különösen az uszonyok iránti 
megnövekedett kereslet következtében 
drámaian fokozódott egyes 
cápapopulációkra irányuló halászat, ami 
súlyos veszélyt jelent rájuk.

(2) Az Elasmobranchii rendszertani 
egységbe tartozó halakat, amelyek közé a 
cápák, a rájafélék és hasonló fajok is 
tartoznak, életciklusuk jellemzői, így a 
lassú növekedés, a késői ivarérettség és az 
utódok kis száma miatt a túlhalászás 
általában erősen veszélyezteti. A nem 
fenntartható cápahalászat veszélyezteti a 
tengeri ökoszisztémák egyensúlyát, és az
elmúlt években a cápatermékek, különösen 
az uszonyok iránti megnövekedett kereslet 
következtében drámaian fokozódott egyes 
cápapopulációkra irányuló halászat, ami 
súlyos veszélyt jelent rájuk. A 
cápauszonyból készített termékek iránti 
megnövekedett kereslet, valamint az értük 
fizetett magas ár egyaránt az illegális 
halászat megnövekedéséhez vezetett.

Or. ro

Módosítás 12
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Elasmobranchii rendszertani 
egységbe tartozó halakat, amelyek közé a 
cápák és rájafélék is tartoznak, életciklusuk 
jellemzői, így a lassú növekedés, a késői 
ivarérettség és az utódok kis száma miatt a 
túlhalászás általában erősen veszélyezteti.
Az elmúlt években a cápatermékek, 
különösen az uszonyok iránti 

(2) Az Elasmobranchii rendszertani 
egységbe tartozó halakat, amelyek közé a 
cápák és rájafélék is tartoznak, életciklusuk 
jellemzői, így a lassú növekedés, a késői 
ivarérettség és az utódok kis száma miatt a 
túlhalászás általában erősen veszélyezteti.
Az elmúlt években a cápatermékek, 
különösen az uszonyok iránti 
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megnövekedett kereslet következtében 
drámaian fokozódott egyes 
cápapopulációkra irányuló halászat, ami 
súlyos veszélyt jelent rájuk.

megnövekedett kereslet következtében 
drámaian fokozódott az egyes 
cápapopulációkra irányuló – a tagállamok 
és harmadik országok lobogója alatt a 
tagállamok felségterületéhez vagy 
joghatósága alá tartozó, vagy más 
felségvizeken közlekedő halászhajók által 
folytatott – halászat, ami súlyos veszélyt 
jelent rájuk.

Or. en

Módosítás 13
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A cápauszony nem az európai étrend 
hagyományos alapanyaga, ugyanakkor a 
cápák az Unió tengeri ökoszisztémájának 
fontos elemei; ezért prioritásnak kell 
tekinteni a cápaállomány kezelését és 
megóvását, valamint általában véve a 
fenntarthatóan irányított halászati 
ágazatnak a környezet és az ágazatban 
dolgozók javát szolgáló előmozdítását.

Or. en

Módosítás 14
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 1185/2003/EK rendelet lehetővé teszi 
a tagállamok számára olyan különleges 
halászati engedélyek kiadását, amelyek 
lehetővé teszik a hajófedélzeten történő, a 

(3) A 1185/2003/EK rendelet lehetővé teszi 
a tagállamok számára olyan különleges 
halászati engedélyek kiadását, amelyek 
lehetővé teszik a hajófedélzeten történő, a 
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cápák uszonyának a testről való 
leválasztását magában foglaló feldolgozást. 
Az uszonyok és a testek közötti megfelelő 
tömegarány biztosítása érdekében az 
uszonyoknak a testekhez viszonyított 
tömegére vonatkozó arányszámot 
határoztak meg, azonban a feldolgozást 
követően az uszonyok és a testek 
kirakodása eltérő kikötőkben is történhet. 
Ilyen esetben az arányszám alkalmazása 
kevéssé hatékony, és teret enged a 
cápauszony-leválasztásnak. Ezek a 
körülmények gátolják a halászattal 
kapcsolatos természetvédelmi intézkedések 
alapjául szolgáló tudományos 
információkat megalapozó adatgyűjtést (pl. 
a fajmeghatározás, populációk struktúrája).

cápák uszonyának a testről való 
leválasztását magában foglaló feldolgozást. 
Az uszonyok és a testek közötti megfelelő 
tömegarány biztosítása érdekében az 
uszonyoknak a testekhez viszonyított 
tömegére vonatkozó arányszámot 
határoztak meg. Azonban ez csak egy 
elméleti szám, amely a cápauszonynak az 
egész cápához viszonyított tömegarányán 
alapul, ugyanakkor a cápákat általában 
„levetkőztetve” (kizsigerelve és fej nélkül) 
rakodják ki. Ezért a cápauszonyt és a 
törzset nem lehet a tömegaránnyal 
közvetlenül összehasonlítani, és az 
ellenőrzésnek fajspecifikus átváltáson kell 
alapulnia, és ez tovább nehezíti a 
végrehajtást. A tömegarány egyes fajok 
(például a lándzsafogú cápa, az Isurus 
oxyrinchus) esetében meghaladja az 
uszonyoknak a testekhez viszonyított 
átlagos tömegét. Továbbá a feldolgozást 
követően az uszonyok és a testek 
kirakodása eltérő kikötőkben is történhet. 
Ezen okok miatt az arányszám alkalmazása 
kevéssé hatékony, és teret enged a 
cápauszony-leválasztásnak. Ezek a 
körülmények gátolják a halászattal 
kapcsolatos gazdálkodási és
természetvédelmi intézkedések alapjául 
szolgáló tudományos információkat 
megalapozó adatgyűjtést (pl. a 
fajmeghatározás, populációk struktúrája).

Or. en

Módosítás 15
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 1185/2003/EK rendelet lehetővé teszi 
a tagállamok számára olyan különleges 
halászati engedélyek kiadását, amelyek 

(3) A 1185/2003/EK rendelet lehetővé teszi 
a tagállamok számára olyan különleges 
halászati engedélyek kiadását, amelyek 
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lehetővé teszik a hajófedélzeten történő, a 
cápák uszonyának a testről való 
leválasztását magában foglaló feldolgozást. 
Az uszonyok és a testek közötti megfelelő 
tömegarány biztosítása érdekében az 
uszonyoknak a testekhez viszonyított 
tömegére vonatkozó arányszámot 
határoztak meg, azonban a feldolgozást 
követően az uszonyok és a testek 
kirakodása eltérő kikötőkben is történhet. 
Ilyen esetben az arányszám alkalmazása 
kevéssé hatékony, és teret enged a 
cápauszony-leválasztásnak. Ezek a 
körülmények gátolják a halászattal 
kapcsolatos természetvédelmi intézkedések 
alapjául szolgáló tudományos 
információkat megalapozó adatgyűjtést (pl. 
a fajmeghatározás, populációk struktúrája).

lehetővé teszik a hajófedélzeten történő, a 
cápák uszonyának a testről való 
leválasztását magában foglaló feldolgozást. 
Az uszonyok és a testek közötti megfelelő 
tömegarány biztosítása érdekében az 
uszonyoknak a testekhez viszonyított 
tömegére vonatkozó arányszámot 
határoztak meg, azonban a feldolgozást 
követően az uszonyok és a testek 
kirakodása eltérő kikötőkben is történhet.
Ilyen esetben az arányszám alkalmazása 
kevéssé hatékony, és teret enged a 
cápauszony-leválasztásnak. Ezek a 
körülmények gátolják a halászattal 
kapcsolatos természetvédelmi intézkedések 
alapjául szolgáló tudományos 
információkat megalapozó adatgyűjtést (pl. 
a fajmeghatározás, populációk struktúrája), 
valamint a rendelet végrehajtását, illetve a 
megsértése esetén kiszabott büntetést.

Or. en

Módosítás 16
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A környezettel kapcsolatos problémák 
komoly aggodalommal töltik el az uniós 
tagállamokat, és az Unió az ökoszisztémák 
megőrzése terén vezető szerepet szeretne 
betölteni; más országokkal 
összehasonlítva azonban az 
Elasmobranchii rendszertani egységbe 
tartozó fajokkal kapcsolatos hatályos 
uniós jogszabályok kevésbé szigorúak és 
nem elég erőteljesek e fajok fenntartható 
védelmének és a velük való gazdálkodás 
biztosítására, mivel az uszonyok testekhez 
viszonyított tömegére túl magas számot 
határoztak meg, számos faj esetében 
kvóták nincsenek, eltérések viszont 
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vannak.

Or. en

Módosítás 17
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A cápauszony-leválasztással egyre 
gyakrabban foglalkoznak a regionális 
halászati gazdálkodási szervezetek, 
amelyek tudományos testületei a 
cápatestnek a természetesen hozzá 
csatlakozó uszonnyal együtt történő 
kirakodását részesítik előnyben.

(6) A cápauszony-leválasztással egyre 
gyakrabban foglalkoznak a regionális 
halászati gazdálkodási szervezetek, 
amelyek tudományos testületei a 
cápatestnek a természetesen hozzá 
csatlakozó uszonnyal együtt történő 
kirakodását részesítik előnyben, 
ugyanakkor megjegyzik, hogy ez a legjobb 
módszer a cápauszony leválasztásának 
megakadályozására, illetve ez könnyíti 
meg az állományfelméréshez szükséges 
adatgyűjtést.

Or. en

Módosítás 18
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az előírt hatásvizsgálat részeként az 
Európai Bizottság 2010–2011 folyamán 
nyilvános konzultációt folytatott az 
érintettekkel és a nagyközönséggel, azzal a 
céllal, hogy információt gyűjtsön az 
1185/2003/EK tanácsi rendelet 
módosításának legalkalmasabb módjáról. 
A hatásvizsgálat azzal az eredménnyel 
zárult, hogy a rendeletet úgy szükséges 

(7) Az előírt hatásvizsgálat részeként az 
Európai Bizottság 2010–2011 folyamán 
nyilvános konzultációt folytatott az 
érintettekkel és a nagyközönséggel, azzal a 
céllal, hogy információt gyűjtsön az 
1185/2003/EK tanácsi rendelet 
módosításának legalkalmasabb módjáról. A 
konzultáció eredményei azt mutatják, 
hogy az uszonyok leválasztásának teljes 
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módosítani, hogy minden cápatestet a 
hozzá természetesen rögzülő uszonyokkal 
együtt kelljen kirakodni. A cápaállomány 
fenntartása, mint alapvető cél eléréséhez, 
valamint a nyilvános konzultáció 
eredményére való tekintettel szükséges és 
helyénvaló az 1185/2003/EK rendeletet 
ennek megfelelően módosítani,

tilalma az előnyben részesített lehetőség.
A hatásvizsgálat azzal az eredménnyel 
zárult, hogy a rendeletet úgy szükséges 
módosítani, hogy minden cápatestet a 
hozzá természetesen rögzülő uszonyokkal 
együtt kelljen kirakodni. A cápaállomány 
fenntartása, mint alapvető cél eléréséhez, 
valamint a nyilvános konzultáció 
eredményére való tekintettel szükséges és 
helyénvaló az 1185/2003/EK rendeletet 
ennek megfelelően módosítani,

Or. fr


