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RÖVID INDOKOLÁS

Egyértelmû, hogy a közös halászati politikát sürgõsen meg kell újítani.  Az elmúlt évtizdek 
során az európai vizek halállományai drámai módon csökkentek, és fennáll annak a veszélye, 
hogy néhány közülük teljesen eltûnhet. A kifogott halak egynegyedét holtan visszaengedik a 
vízbe, az európaiak által fogyasztott halak több mint 60%-át manapság mégis importálják. Túl 
sok a halászhajó és túl kevés a hal, ennek ellenére az EU flottája még mindig évente 3%-kal 
nõ. A halászati ipar alig jövedelmezõ, és sok esetben csak a támogatásoknak köszönhetõen 
marad életben.  A rendkívüli pénzügyi nehézségek a rövid távon való gondolkodást és a 
fenntarthatatlan, rossz gyakorlatokat részesítik elõnyben, amelyek súlyos károkat okoztak már 
a tengeri környezetnek.  

Ez nem mehet így tovább.

A halállományok már jóval a közös halászati politika 1983-as kezdete elõtt hanyatlásnak 
indultak.  A múlt tapasztalataiból kitûnik, hogy néhány esetben a 100 évvel ezelõtti, fából 
készült, vitorlától és a széltõl függõ halászhajókkal több halat fogtak ki, mint a mai 
csúcstechnológiájú hajókkal, és a halak is átlagosan sokkal nagyobb méretûek voltak.  

A túlhalászásnak hosszú története van, ám a közös halászati politikában keveset tettek ennek 
megfékezésére. A probléma nem abban rejlik, hogy az EU-ban közös szabályok vannak, 
hanem magában a politikában, pontosabban annak alkalmazásában.  A rövid távú 
gondolkodás gyõzedelmeskedett.  A kvóták megállapításához a miniszterek évente 
összeülnek, és állítólag átlagosan 48%-kal lépik túl a tudományos alapú ajánlásokat. Ennek 
következtében a halmennyiség csökkent és a kifogott halak mérete is kisebb lett. A jelenlegi 
gyakorlatokat folytatva a tengerekbõl nem lehet fenntartható módon élelmet biztosítani.

Szerencsére vizeink a mostaninál sokkal több halat is fenn tudnak tartani, és nem mindegyik 
politikai döntés bizonyult rossznak. Néhány halállományban a csökkenési trendet vissza 
lehetett fordítani.  Kevés, de egyre több esetben az uniós politika révén elõ lehetett mozdítani 
a halállományok olyan szintre való visszaállítását, amely túllép a legnagyobb fenntartható 
hozamon. Erre kell törekednünk valamennyi halállomány vonatkozásában. 

Az Európai Bizottság messze ható reformokat javasol, amelyek az alábbi fõ elemeket 
tartalmazzák:

 Hosszú távú gazdálkodási tervek valamennyi állomány vonatkozásában, hogy 2015-re 
el lehessen érni a legnagyobb fenntartható hozamot;

 A halászati lehetõségek éves elosztása szigorúan a tudományos vélemények 
figyelembevételével, illetve azok hiányában az elõvigyázatossági alapelv 
alkalmazásával;  

 Az elpusztult, a kereskedelmi halfajokhoz tartozó halak visszaengedésének tilalma;
 Halászati jogokon alapuló gazdálkodás (átruházható halászati koncessziók) bevezetése 

az egész Unióban, amely révén a halászok üzletileg ösztönözve vannak a fenntartható 
halászatra és a túlzott kapacitás problémájának kezelésére; 
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 A Brüsszelbõl jövõ mikroszintû irányítás megszüntetése és a napi szintû döntések 
átszervezése regionális szervekhez, amelyek figyelembe tudják venni a helyi 
körülményeket;

 Az uniós flotta szigorú normák mellett való elkötelezõdése, amikor harmadik felek 
vizein halászik;

 Az akvakultúra fejlesztésének ösztönzése Unió-szerte.

Az Európai Bizottság az elsõk között van a változásra való törekvésben, és a vélemény 
elõadója is üdvözli és támogatja a rendelettervezetben megfogalmazott javaslatokat.  A 
szövegbõl azonban nem mindig egyértelmû, hogy a javasolt intézkedések hogyan mûködnek 
majd a gyakorlatban.  További biztosítékokra van szükség a kitûzött célok elérésének 
garantálására, illetve a fenntarthatóság elõmozdítására, valamint további intézkedések 
kellenek a megfelelõség biztosítására.

A módosítások révén az elõadó az alábbiakat szeretné elérni:

 A halállományok helyreállítására irányuló intézkedések elõmozdítása;
 A hosszú távú állománygazdálkodási tervek elsõbbségének megerõsítése, és a 

kormányok azon lehetõségének megakadályozása, hogy az éves kvóták 
megállapításakor figyelmen kívül hagyják a tudományos véleményeket;

 Valamennyi halfajra kiterjedõ visszaengedési tilalom kidolgozása; 
 A tengeri környezet fokozottabb védelmének biztosítása;
 Annak kimutatása, hogy a tagállamok képesek a nemzeti prioritásoknak megfelelõen 

és kifejezett érdekek megvédése érdekében alakítani a halászati jogokon alapuló 
rendszereket;

 A kisméretû és alacsony kihatású halászati gyakorlatok számára nagyobb lehetõségek 
biztosítása;

 A külföldi vizeken halászó uniós hajóktól megkövetelt szabályok szigorítása;
 Az akvakultúra-fejlesztéshez kapcsolódó problémák kezelése;
 Annak hangsúlyozása, hogy a halászati politikának átláthatónak és nyilvánosan 

elszámoltathatónak kell lennie.

A módosítások elkészítése során az elõadó az alábbi szervek képviselõitõl kapott javaslatokat: 
Európai Bizottság, Dánia, Franciaország, Izland, Norvégia, Svédország és az Egyesült 
Királyság kormánya, Akvakultúra-gazdálkodási Tanács, BalticSea2020, Birdlife, Client 
Earth, Greenpeace, New Under Ten Fishermen's Association, Ocean 2012, Oceana, Pew 
Environment Group, ENSZ FAO; WWF.  

A javaslatokért azonban teljes mértékben az előadó vállal felelősséget. 

MÓDOSÍTÁSOK

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Halászati 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:



PA\892163HU.doc 5/61 PE480.515v03-00

HU

Módosítás1

Rendeletre irányuló javaslat
 1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a tengerek biológiai erőforrásainak 
védelme, az ezekkel való gazdálkodás és 
ezek kiaknázása; valamint

(a) a tengerek biológiai erőforrásainak 
védelme, az ezekkel való gazdálkodás és 
ezek fenntartható kiaknázása; valamint

Or. en

Indokolás
Egyetemesen elfogadott, hogy támogatnunk kell a fenntartható halászati gyakorlatokat. A 
módosítás ezt egyértelmûsíti az 1. cikkben, és a megfogalmazást összhangba hozza a 
tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvvel.

Módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
 1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) édesvízi biológiai erőforrások,
akvakultúra, valamint a halászati és 
akvakultúra-termékek feldolgozása és 
forgalmazása a közös halászati politikát 
támogató, a piacokra és a pénzügyi 
eszközökre vonatkozó intézkedésekkel 
kapcsolatban.

(b) a fenntartható akvakultúra
előmozdítása a tengervizekben, valamint a 
halászati és akvakultúra-termékek 
feldolgozása és forgalmazása a közös 
halászati politikát támogató, a piacokra és a 
pénzügyi eszközökre vonatkozó 
intézkedésekkel kapcsolatban.

Or. en

Indokolás
Nem indokolt a közös halászati politika kiterjesztése a tengervizeken túl valamennyi édesvízre.
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Módosítás3

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A közös halászati politika biztosítja, 
hogy a halászati és az akvakultúra-
tevékenységek a környezetvédelmi, 
gazdasági és társadalmi feltételek hosszú 
távú fenntarthatóságát szolgálják.

1. A közös halászati politika biztosítja, 
hogy a halászati és az akvakultúra-
tevékenységek hozzájárulnak az 
egészséges tengeri környezet 
előmozdításához, a környezetvédelmi, 
gazdasági és társadalmi feltételek hosszú 
távú fenntarthatóságát szolgálják és 
hozzájárulnak az élelmiszer-ellátáshoz.

Or. en

Indokolás

A bőséges halállomány érdekében alapvető fontosságú a tengeri környezet egészségének 
fenntartása. 

Módosítás4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A közös halászati politika az 
elővigyázatossági megközelítést 
alkalmazza a halászati gazdálkodásra, és
célja az, hogy 2015-ig biztosítsa, hogy a
tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázása helyreállítsa és fenntartsa a
halászott fajok állományának a maximális 
fenntartható hozam elérését meghaladó
szintjét.

2. A közös halászati politika az 
elővigyázatossági megközelítést 
alkalmazza a halászati és akvakultúra-
gazdálkodásra, és biztosítja, hogy a 
halászott fajok állományának szintjét 2015-
re a maximális fenntartható hozam elérését 
meghaladó szintre, 2022-re pedig a 
maximális gazdasági hozamot megteremtő 
szintre állítsa vissza.

Or. en
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Indokolás
Annak érdekében, hogy a halászoknak és a parti közösségeknek a lehetõ legtöbb lehetõségük 
legyen, nemcsak arra kell törekedni, hogy a halállományok csökkenése megálljon, hanem 
arra is, hogy megteremtõdjenek a maximális gazdasági elõnyök feltételei.

Módosítás5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A közös halászati politika a halászati
gazdálkodásra az ökoszisztéma-alapú 
megközelítést alkalmazza annak biztosítása 
érdekében, hogy a halászati
tevékenységeknek a tengeri 
ökoszisztémákra gyakorolt hatása
korlátozott legyen.

3. A közös halászati politika a halászati és 
akvakultúra-gazdálkodásra az 
ökoszisztéma-alapú megközelítést 
alkalmazza annak biztosítása érdekében, 
hogy e tevékenységeknek a tengeri 
ökoszisztémákra gyakorolt hatása a lehető 
legkisebb legyen, és ne veszélyeztesse a jó 
környezeti állapot 2020-ig történő elérését.

Or. en

Indokolás
A módosítás megerõsíti a szükséges kapcsolatot a tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv követelményeivel.

Módosítás6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A közös halászati politikának meg kell 
felelnie az uniós környezetvédelmi 
jogszabályokban foglalt 
követelményeknek. 

4. A közös halászati politikának meg kell 
felelnie az uniós környezetvédelmi 
jogszabályokban foglalt követelményeknek 
és hozzá kell járulnia az azokban 
megfogalmazott célok eléréséhez.

Or. en
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Módosítás7

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) biztosítja, hogy 2016-ra a 
halállományok kezelése és kiaknázása 
olyan többéves tervek keretében történjen, 
amelyek célja, hogy fenntartsák az 
egészséges tengeri környezetet és 
megteremtsék a maximális gazdasági 
előnyök feltételeit;

Or. en

Indokolás
A módosítás megerõsíti, hogy a közös halászati politika jövõbeli célja arra irányul, hogy 
hosszú távú megközelítés alakuljon ki a halászat jó irányítása felé.

Módosítás8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) megszünteti a kereskedelmi 
állományok nem szándékos fogásait és 
fokozatosan biztosítja, hogy az ilyen 
állományokból történő minden fogást 
rakodjanak ki;

(a) megszünteti a nem szándékos
fogásokat, kezdve a kereskedelmi 
állományokkal és fokozatosan biztosítva, 
hogy valamennyi halfajból történő fogást 
rakodjanak ki, kivéve az olyan nem kívánt 
fajokat, amelyek visszaengedve is életben 
tudnak maradni;

Or. en

Indokolás
A hosszú távú cél nemcsak a kereskedelmi halfajok, hanem valamennyi halfaj 
visszaengedésének beszüntetése kell hogy legyen, kivéve az olyan halfajok esetében, amelyek 
mentesülnének ez alól azért, mert a visszaengedést követõen nagy esélyük van a túlélésre.
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Módosítás9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) megteremti a hatékony halászati 
tevékenységek feltételeit egy gazdaságilag 
életképes és versenyképes halászati 
iparban; 

(b) megteremti a hatékony és fenntartható
halászati tevékenységek feltételeit egy 
gazdaságilag életképes és versenyképes 
halászati iparban; 

Or. en

Módosítás10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) segíti az uniós akvakultúra-
tevékenységek fejlődését az 
élelmiszerbiztonság, valamint a part menti 
és vidéki területek foglalkoztatásának 
előmozdítása érdekében; 

(c) segíti a fenntartható és ökoszisztéma-
alapú akvakultúra-tevékenységek 
fejlődését az élelmiszerbiztonság, valamint 
a part menti és vidéki területek 
foglalkoztatásának előmozdítása 
érdekében; 

Or. en

Indokolás
Az akvakultúra nagy lehetõségekkel rendelkezik, de biztosítanunk kell, hogy fejlõdése nincs 
káros hatással a környezetre, és fõleg nem károsítja a máshol levõ halállományokat.

Módosítás11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – f a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) kiegészíti más, a tengeri környezet és 
annak vátozatos életformáinak védelmére 
irányuló jogszabályi intézkedések 
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célkitűzéseit.

Or. en

Módosítás12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló
intézkedések meghatározása;

(b) a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményekkel megegyező és 
azoknak eleget tevő intézkedések 
meghatározása;

Or. en

Indokolás
A közös halászati politika alapvetõen a TAC (teljes kifogható mennyiség) és a kvóták éves 
megállapítása miatt bukott meg, amelyek gyakran jóval meghaladták a tudományos alapú 
ajánlásokat. A jövõbeli politikának tudományos alapúnak kell lennie, és a miniszterek 
beavatkozási lehetõségét erõsen csökkenteni kell.

Módosítás13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – f a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) átláthatóság és az információhoz való 
nyilvános hozzáférés a környezeti 
ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló 1998. június 25-i 
aarhusi egyezménnyel összhangban, a 
külső dimenziót is ideértve;
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Or. en

Indokolás
A módosítás megerõsíti a Parlament már régóta vallott elvét.

Módosítás14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – f b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fb) az olyan napi szintű döntések 
decentralizálása és regionális szintre való 
átszervezése, amelyek a többéves tervek 
támasztotta célkitűzések és követelmények 
eléréséhez szükségesek.

Or. en

Indokolás
A módosítás azt a széles körben elterjedt kívánságot támogatja, hogy csökkenjen a 
Brüsszelből jövő mikroszintű irányítás.

Módosítás15

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – f c pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fc) egyenlőség a közös halászati politika 
belső és külső dimenziója között oly 
módon, hogy a belsőleg alkalmazott 
szabályokat és végrehajtási 
mechanizmusokat adott esetben külsőleg 
is alkalmazzák.

Or. en
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Indokolás
Ugyanolyan szabályokat kell alkalmazni az uniós halászflottákra függetlenül attól, hogy 
milyen vizeken halásznak.

Módosítás16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „maximális fenntartható hozam”: az a 
maximális fogásmennyiség, amely 
korlátlan ideig kifogható a halállományból; 

– „maximális fenntartható hozam”: az az 
átlagos maximális fogásmennyiség, amely 
korlátlan ideig kifogható a halállományból 
anélkül, hogy maradandó hatással lenne 
az egészséges állományra utaló kor- és 
méreteloszlásra;

Or. en

Indokolás
A túlhalászás jelentõsen csökkentette a tengeri halak átlagos méretét és szaporodási 
képességét.

Módosítás17

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „elővigyázatossági megközelítés a 
halászati gazdálkodásban”: a megfelelő 
tudományos információ hiánya nem lehet 
oka a célfajok, a járulékos vagy függő 
fajok valamint a nem célfajok és 
környezetük megőrzésére vonatkozó 
kezelési intézkedések meghozatala 
elhalasztásának vagy elmaradásának;

– „elővigyázatossági megközelítés a 
halászati gazdálkodásban”: a megfelelő 
tudományos információ hiánya nem lehet 
oka a célfajok, a járulékos vagy függő 
fajok, valamint a nem célfajok és 
környezetük megőrzésére vagy a 
károsodás megelőzésére vonatkozó 
kezelési intézkedések meghozatala 
elhalasztásának vagy elmaradásának, 
valamint a bizonyítási kötelezettség annak 
kimutatására, hogy a javasolt tevékenység 
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nem okoz olyan károsodást, a szóban 
forgó tevékenység indítványozóját terheli;

Or. en

Indokolás
A javasolt új elemeket az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezetének a felelõsségteljes 
halgazdálkodás magatartási kódexébõl vettük. A bizonyítási kötelezettségre vonatkozó 
szövegnek jogi precedense van a 345/92/EGK tanácsi rendeletben az eresztõhálóra 
vonatkozóan.

Módosítás18

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „ökoszisztéma-alapú megközelítés a 
halászati gazdálkodásban”: biztosítja, hogy 
az élő vízi erőforrásokból származó 
előnyök szintje magas legyen, azonban a 
halászati tevékenységeknek a tengeri 
ökoszisztémákra gyakorolt közvetlen és 
közvetett hatása alacsony szinten 
maradjon, és ne károsítsa ezen 
ökoszisztémák jövőbeli működését, 
sokféleségét és integritását;

– „ökoszisztéma-alapú megközelítés a 
halászati gazdálkodásban”: biztosítja, hogy 
az élő vízi erőforrásokból származó 
előnyök szintje magas legyen, azonban a 
halászati tevékenységeknek a tengeri 
ökoszisztémákra gyakorolt közvetlen és 
közvetett hatása minimalizált legyen, és
ahol lehetséges, szűnjön meg, és ne 
károsítsa ezen ökoszisztémák jövőbeli 
működését, sokféleségét és integritását;

Or. en

Indokolás
Nem elég az, ha a halászat hatása egyszerűen csak „alacsony”, a piaci szereplőknek arra kell 
törekedniük, hogy minimalizálják ezeket a hatásokat.
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Módosítás19

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 32 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „maximális gazdasági hozam”: az a 
pont, ahol a halászat teljes bevételének és 
teljes költségének értékében a lehető 
legnagyobb különbség van, és valamennyi 
input értéke annak alternatív költségei 
szerint kerül meghatározásra.

Or. en

Indokolás
A maximális fenntartható hozamról egy olyan helyzetre kellene áttérni, amelyben a tengerek 
halállományai a lehetõ legnagyobbak, és a fenntartható hozam is a maximumon van.  Így a 
halászattal kapcsolatos szociális, gazdasági és környezeti aggályokkal hatékonyabban lehet 
foglalkozni, és a halászoknak is maximális nyereségük lesz.

Módosítás20

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tengerek biológia erőforrásainak 
védelmére vonatkozó intézkedések a 
következőket tartalmazhatják: 

A tengerek biológiai erőforrásainak 
védelmére és az azokkal való fenntartható 
gazdálkodásra vonatkozó intézkedések a 
következőket tartalmazhatják: 

Or. en

Indokolás
Nemcsak az a cél, hogy megõrizzük a halállományokat, hanem az is, hogy fenntartható 
gazdasági lehetõségeket biztosítsunk a halászflottáknak.
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Módosítás21

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szelektívebb vagy alacsony kihatású 
halászatot elősegítő ösztönzők – beleértve 
a gazdasági természetűeket is –
létrehozása;

d) a szelektívebb vagy alacsony kihatású 
halászatot elősegítő vagy a szabályozói 
követelményeknek való megfelelést 
előmozdító ösztönzők – beleértve a 
gazdasági természetűeket is – létrehozása;

Or. en

Indokolás
Az EU pénzügyi ösztönzõit zártláncú televíziós megfigyelõ rendszer (CCTV) vásárlására, 
adatgyûjtés elõmozdítására, szelektív halászati felszerelés vásárlására és még sok más 
megfelelõ célra lehet használni.

Módosítás22

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) célok meghatározása és ösztönzők 
biztosítása olyan intézkedések 
meghozatalához, amelyek javítják a 
tengeri környezetet és növelik a 
halállományok egészségét, többek között 
az úgynevezett szellemhálók felszámolása, 
a tengeri hulladék eltávolítása és a 
halászati tevékenységek során esetleg 
károsult tengerfenekek helyreállítása.

Or. en
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Módosítás23

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) bizonyos halászfelszerelések 
használatának tilalma bizonyos területeken 
vagy időszakokban;

c) bizonyos típusú technikai berendezések, 
többek között halászfelszerelések 
használatának tilalma bizonyos területeken 
vagy időszakokban;

Or. en

Indokolás
Bizonyos esetekben például szükséges lehet a hangadó felszerelések használatának tilalma.

Módosítás24

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a mellékfogás csökkentését célzó 
fellépések; 

Or. en

Módosítás25

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a mélytengeri övezet és a tengerfenék 
védelmét célzó fellépések;

Or. en
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Módosítás26

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a halászati tevékenységeknek a tengeri 
ökoszisztémára és a nem célfajokra 
gyakorolt hatásának csökkentésére 
vonatkozó egyedi intézkedéseket; 

f) a halászati tevékenységeknek a tengeri 
ökoszisztémára és a nem célfajokra 
gyakorolt hatásának csökkentésére, 
valamint a halászfelszerelések 
eldobásának, az alapvető halfeldolgozás 
során keletkező hulladéknak és a 
szennyezés más formáinak csökkentésére
vonatkozó egyedi intézkedések; 

Or. en

Indokolás
A regionális szervek esetleg bevezetnének olyan intézkedéseket, amelyek csökkentik a 
halászatból származó hulladékot, például az olyan tárgyakat, mint a szellemhálók, amelyek 
károsak a halállományokra és a halászati tevékenységekre.

Módosítás27

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) területi vonatkozású irányítási 
intézkedések ideiglenesen vagy hosszú 
távon, például olyan övezetek kialakítása, 
ahol tilos a halászat.

Or. en

Indokolás
Néha szükséges egyedi követelményeket bevezetni a különleges földrajzi területek, mint az 
ívási területek védelmére.
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Módosítás28

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Prioritásként létre kell hozni a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos többéves 
terveket, hogy a halállományokat olyan 
szinten lehessen fenntartani vagy 
helyreállítani, amely képes a maximális 
fenntartható hozam biztosítására.

1. Létre kell hozni a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos többéves 
terveket, hogy a halállományokat olyan 
szinten lehessen fenntartani vagy 
helyreállítani, amely képes a maximális 
fenntartható hozam biztosítására:
i. (2014)-re a gazdálkodási és 
helyreállítási tervekbe már belefoglalt 
halászott fajok valamennyi állománya 
vonatkozásában;
ii. (2015)-re a Balti-tenger halászott 
fajainak valamennyi állománya 
vonatkozásában;
iii. (2015)-re az atlanti partvidék 
északkeleti részén halászott fajok 
valamennyi állománya vonatkozásában;
iv. (2015)-re a Fekete-tenger halászott 
fajainak valamennyi állománya 
vonatkozásában;
v. (2015)-re a Földközi-tenger halászott 
fajainak valamennyi állománya 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás
A többéves tervek elkészítésére világos menetrendet kell meghatározni. A pontos dátumokat és 
részleteket a jogalkotási folyamat során lehet megtárgyalni, és fel kell kérni a Bizottságot, 
hogy nyújtson be különleges javaslatot, amellyel ezt a szöveget helyettesíteni lehet.
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Módosítás29

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A többéves tervek alapja a halászati 
kezelés elővigyázatossági megközelítése 
lehet, ami figyelembe veszi a rendelkezésre 
álló adatok és értékelési módszerek 
korlátait, valamint a tudományosan 
érvényes minden számszerűsített 
bizonytalansági forrást. 

4. A többéves tervek alapja a halászati 
kezelés elővigyázatossági megközelítése és 
a valamennyi halállomány maximális 
fenntartható hozamának elérésére 
irányuló elsődleges cél lehet, ami 
figyelembe veszi a rendelkezésre álló 
adatok és értékelési módszerek korlátait, 
valamint a tudományosan érvényes minden 
számszerűsített bizonytalansági forrást, és 
teljes mértékben összhangban van a 4. 
cikk b) pontjával. 

Or. en

Indokolás
A többéves terveket a rendelkezésre álló legjobb tudományos véleményekkel összhangban (4. 
cikk b) pontja) és a maximális fenntartható hozam elérésének szem előtt tartásával kell 
meghatározni. 

Módosítás30

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A többéves terveket az érdekelt 
felekkel konzultálva (kétévenként) felül 
kell vizsgálni, és értékelni kell a bennük 
megfogalmazott célok elérése 
szempontjából tett előrelépéseket.  
Módosításukra javaslatot lehet tenni, ha 
tudományos vélemények alátámasztják 
annak helyénvalóságát vagy ha 
indokoltan feltételezhető, hogy a 
meghatározott célok elérése területén nem 
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történt előrelépés.

Or. en

Indokolás
A többéves tervek felülvizsgálatára irányuló intézkedéseket még meg kell erősíteni. A 
felülvizsgálatok pontos gyakoriságát a jogalkotási folyamat során lehet megtárgyalni.

Módosítás31

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A többéves tervek elfogadását vagy 
megújítását megelőzően valamennyi fél 
eleget tesz e cikk és a 10. cikk 
célkitűzéseinek és elveinek.

Or. en

Módosítás32

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4c. A Bizottság feladata annak biztosítása, 
hogy a többéves tervek célkitűzései a 11. 
cikkben megfogalmazott célokkal és 
mutatókkal összhangban teljesüljenek. 
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez nem 
így történik, vagy hogy a szükséges 
intézkedések indokolatlanul késnek, a 
Bizottságot felhatalmazzák, hogy az 55. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek bevezetik a szükséges védelmi és 
technikai intézkedéseket.
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Or. en

Indokolás
A módosítás biztosítja, hogy a Bizottságnak legyen hatásköre azokban a ritka esetekben, 
amikor valamely regionális szerv nem kötelezi el magát a többéves tervek céljainak 
megvalósítása iránt.

Módosítás33

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A többéves tervek rendelkeznek a 
halászati állománypusztulás arányának 
kiigazításáról, és olyan halászati 
állománypusztulási arányt eredményeznek, 
hogy az állományok 2015-re képesek 
legyenek a legnagyobb fenntartható hozam 
szintjére visszaállni és az felett maradni. 

1. A többéves tervek rendelkeznek a 
halállományok fenntartható 
kiaknázásának alapjairól, és olyan 
halászati állománypusztulási arányt 
eredményeznek, hogy az állományok 2015-
re képesek legyenek a legnagyobb 
fenntartható hozam szintjére visszaállni és 
a felett maradni. 

Or. en

Indokolás
A módosítás kiemeli, hogy a hosszú távú gazdálkodási tervek a rendeletben központi helyet 
foglalnak el, és elsőbbséget kell élvezniük a TAC és a kvóták politikai kiigazításával szemben. 

Módosítás34

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A többéves tervek rendelkeznek a 
halászati állománypusztulás arányának 
kiigazításáról, és olyan halászati 
állománypusztulási arányt eredményeznek, 
hogy az állományok 2015-re képesek 
legyenek a legnagyobb fenntartható hozam 
szintjére visszaállni és az felett maradni. 

1. A többéves tervek rendelkeznek a 
halászati állománypusztulás arányának 
kiigazításáról, és olyan halászati 
állománypusztulási arányt eredményeznek, 
hogy az állományok 2015-re képesek 
legyenek a legnagyobb fenntartható hozam 
szintjére visszaállni és a felett maradni. 

Nem szabad olyan megállapodást kötni, 
amely bármelyik halfaj esetében előírja a 
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teljes kifogható mennyiséget vagy 
kvótákat, amelyek bármely évben vagy egy 
év egy részében meghaladják a célok 
eléréséhez szükséges szintet.

Or. en

Indokolás

A halállományok pusztulását a rövid távú gondolkodás okozta és az, hogy a kormányok több 
esetben sem tartották magukat a tudományos véleményekhez.  

Módosítás35

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Azokban az esetekben, amikor nem lehet 
meghatározni a halászati 
állománypusztulásnak azt az arányát,
amely az állományokat olyan szint felett 
állítja helyre és tartja fenn, amely képes a 
maximális fenntartható hozam 
biztosítására, akkor a többéves tervek 
olyan elővigyázatossági intézkedésekről 
rendelkeznek, melyek biztosítják az adott 
állományok összehasonlítható szintű 
védelmét.

2. Azokban az esetekben, amikor nem lehet 
meghatározni a halászati 
állománypusztulásnak az (1) bekezdéssel 
megegyező arányát, akkor a többéves 
tervek olyan elővigyázatossági 
intézkedésekről rendelkeznek, melyek 
biztosítják az adott állományok 
összehasonlítható szintű védelmét, és 
célként meghatározzák a biológiailag 
lehetséges legkorábbi időpontot a 
halállományok maximális fenntartható 
hozam feletti szintjének elérésére.

Or. en

Indokolás
A módosítás egyértelműsíti az eljárást azokban az esetekben, amikor a maximális fenntartható 
hozamot nem lehet 2015-re elérni.
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Módosítás36

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A többéves tervek teljes mértékben 
figyelembe veszik a tengeri környezet 
fenntartására és helyreállítására irányuló 
jogszabályi követelményeket.

Or. en

Módosítás37

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – c pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia) kor- és méreteloszlás;

Or. en

Indokolás
A halak átlagos életkora döntő fontosságú szaporodási képességük meghatározásához, míg a 
halak kihalászása teljes lehetséges méretük elérése előtt csökkenti gazdasági hozamukat. 

Módosítás38

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) az olyan táplálékláncok működésének 
visszaállítására és fenntartására irányuló 
intézkedések, amelyekre a halászati 
tevékenységek káros hatással voltak;

Or. en

Indokolás
A módosítás a többéves tervek megõrzésre irányuló követelményeinek megerõsítését célozza.



PE480.515v03-00 24/61 PA\892163HU.doc

HU

Módosítás39

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ib) intézkedések a 92/43/EGK irányelv 
IV. mellékletében és a 2009/147/EK 
irányelvben felsorolt fajoknak a halászat 
hatásaitól való megvédésére;

Or. en

Indokolás
A módosítás a többéves tervek megõrzésre irányuló követelményeinek megerõsítését célozza.

Módosítás40

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – i c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ic) a halászati tevékenységek környezeti 
hatásainak felmérése, amely tartalmazza a 
biodiverzitásra és tengeri környezetre 
gyakorolt következményeket, és – ha az 
értékelés káros hatásokat fed fel – a 
hatások kezelésére és a következmények 
csökkentésére irányuló terv;

Or. en

Indokolás
A módosítás a többéves tervek megõrzésre irányuló követelményeinek megerõsítését célozza.
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Módosítás41

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 4. cikk b) pontjával összhangban az 
e cikk első bekezdésének c) pontjában 
említett mennyiségi célkitűzések a 
rendelkezésre álló legjobb tudományos 
véleményeken alapulnak és azoknak 
megfelelnek, vagy ezek hiányában az 
elővigyázatossági megközelítésen 
alapulnak és azokon a korlátokon belül 
maradnak, amelyekről tudományosan 
érvényes megközelítés alapján azt lehet 
mondani, hogy biztosítják az állományok 
legnagyobb fenntartható hozam szintjére 
való visszaállását és a felett maradását a 
10. cikk (1) bekezdésével összhangban.

Or. en

Indokolás
Ez a módosítás a Parlament Jogi Szolgálatának a segítségével készült. Annak biztosítására 
irányul, hogy a többéves tervek e rendelet célkitűzéseinek eléréséhez szükséges alapot 
nyújtsanak, és hogy az általuk támasztott követelményeket ne lehessen megváltoztatni, kivéve 
azt a csekély módosítást, amelyet a Tanács a TAC és a kvóták éves megállapításakor eszközöl.

Módosítás42

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tengeri biológiai erőforrások 
védelmére vagy a tengeri ökoszisztémára 
vonatkozó és az azonnali intézkedést 
kívánó súlyos fenyegetettség esetén a 
Bizottság a tagállamok megalapozott 
kérésére vagy saját kezdeményezésére
határozhat a fenyegetést enyhítő 
ideiglenes intézkedésekről.

1. A tengeri biológiai erőforrások 
védelmére vagy a tengeri ökoszisztémára 
vonatkozó és az azonnali intézkedést 
kívánó súlyos fenyegetettség esetén a 
Bizottság a tagállamok megalapozott 
kérésére vagy saját kezdeményezésére az 
55. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek a 
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fenyegetést enyhítő ideiglenes
intézkedéseket állapítanak meg. Ezek az 
intézkedések azonnali hatályúak.

Or. en

Indokolás
Súlyos fenyegetettség esetén cselekedni kell, mégpedig azonnal.

Módosítás43

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések időtartama a szükséges 
minimálisra korlátozódik, de 
semmiképpen sem lépi túl a hat hónapot. 
Ha a súlyos fenyegetettség továbbra is 
fennáll, a Bizottság az érdekelt felekkel 
való konzultációt követően azokat további, 
hat hónapnál nem hosszabb, egymást 
követő időtartamokra megújíthatja.

Or. en

Indokolás
A módosítás az „ideiglenes” szó pontosítására irányul.

Módosítás44

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk

A tagállamok sürgősségi intézkedései

1. Ha nyilvánvaló az előre nem látott és 
súlyos, az élő vízi erőforrások védelmét 
vagy a tengeri ökoszisztémát érintő, a 
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halászati tevékenységből eredő 
fenyegetettség a tagállam 
felségterületéhez vagy joghatósága alá 
tartozó vizeken, ahol minden indokolatlan 
késedelem nehezen helyreállítható 
károkat okozna, a tagállam sürgősségi 
intézkedéseket foganatosít, amelyek 
időtartama a három hónapot nem 
haladhatja meg.
2. A sürgősségi intézkedéseket meghozni 
szándékozó tagállam az intézkedések 
elfogadása előtt, az intézkedések 
magyarázattal ellátott tervezetének 
elküldésével értesíti szándékáról a 
Bizottságot, a többi tagállamot és az 
érintett regionális tanácsadói testületet.

3. A tagállamok és az érintett regionális 
tanácsadó testületek az értesítés napjától 
számított öt munkanapon belül 
benyújthatják írásos véleményüket a 
Bizottságnak. A Bizottság az értesítés 
napjától számított 15 munkanapon belül 
megerősíti, eltörli vagy módosítja az 
intézkedéseket.
4. A bizottsági határozatról értesíteni kell 
az érintett tagállamokat. A határozatot az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni.
5. Az érintett tagállamok a határozat 
kézhezvételétől számított 10 munkanapon 
belül a Tanácshoz fellebbezhetnek a 
bizottsági határozattal szemben.
6. A Tanács az előterjesztés 
kézhezvételétől számított egy hónapon 
belül – minősített többséggel – eltérő 
döntést hozhat.

Or. en

Indokolás
Míg a 13. cikk (1) bekezdése a Bizottságra ruház hatáskört, ez a cikk a tagállamokra ruház 
olyan hatáskört, hogy tudjanak sürgősségi intézkedéseket tenni. A szöveg visszahelyezi az 
előző KHP-rendelet 8. cikkét.
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Módosítás45

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) csökkentik a nem kívánt tengeri 
organizmusok kifogását;

c) a lehető legkisebbre csökkentik a nem 
kívánt tengeri organizmusok és tengeri 
madarak kifogását;

Or. en

Módosítás46

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) csökkentik a halászfelszereléseknek az 
ökoszisztémára és a környezetre gyakorolt 
hatását, különös tekintettel a biológiailag 
érzékeny állományok és élőhelyek 
védelmére.

d) a lehető legkisebbre csökkentik a
halászfelszereléseknek az ökoszisztémára 
és a környezetre gyakorolt hatását, különös 
tekintettel a biológiailag érzékeny 
állományok és élőhelyek védelmére, és 
különösen a tengerfenéken;

Or. en

Indokolás
A tengerfenék biodiverzitása rendkívül gazdag, ugyanakkor bizonyos káros halászati 
gyakorlatokkal szemben rendkívül védtelen is.

Módosítás47

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – d a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) hozzájárul a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelvben 
megjelölt jó környezeti állapot 2020-ig 
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történő eléréséhez.

Or. en

Módosítás48

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az uniós vizeken folytatott halászati 
tevékenységek során vagy uniós 
halászhajókkal az uniós vizeken kívül 
végrehajtott minden fogást – kivétel 
nélkül, valamennyi fajra kiterjedően – a 
halászhajók fedélzetére kell rakni, és 
maradéktalanul nyilvántartásba kell 
venni.

Or. en

Indokolás
Mivel a jövõben érzékeny politikákat kell elfogadni és kvótákat kell majd megállapítani, ezért 
fontos, hogy a tudósok pontosan tudják, hogy mely halak kerülnek kifogásra, ideértve azokat a 
fajokat is, amelyeknek jelenleg még nincsen kereskedelmi értékük.  A fogásokat tehát akkor is 
nyilvántartásba kell venni, ha a halakat késõbb visszaengedik. 

Módosítás49

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A következő halállományokból az uniós 
vizeken történő halászati tevékenységek 
során vagy uniós halászhajókkal az uniós 
vizeken kívül történő minden fogást –
figyelemmel a fogási határokra – a
halászhajók fedélzetére kell rakni és ott 
kell tartani, továbbá nyilvántartásba kell 
venni és ki kell rakodni, kivéve, ha élő 
csaliként használják fel, a következő 

1. A következő halállományokból az uniós 
vizeken történő halászati tevékenységek 
során vagy uniós halászhajókkal az uniós 
vizeken kívül történő minden fogást a 
halászhajók fedélzetére kell rakni és ott 
kell tartani, továbbá nyilvántartásba kell 
venni és ki kell rakodni, kivéve, ha élő 
csaliként használják fel, a következő 
időkeretekkel összhangban:
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időkeretekkel összhangban:

Or. en

Indokolás
Mivel minden halat ki kell rakodni, nem szükséges a fogási határokra hivatkozni, ez a rész 
tehát felesleges.

Módosítás50

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben meghatározott 
halállományokra a rendelkezésre álló 
legjobb tudományos vélemények alapján 
meghatározzák a minimális védelmi 
referenciaméreteket. A halállományokból a 
minimális védelmi referenciaméret alatti
fogásokat csak halliszt vagy állateledel 
gyártása céljára lehet értékesíteni.

2. Az (1) bekezdésben meghatározott 
halállományokra a rendelkezésre álló 
legjobb tudományos vélemények alapján 
meghatározzák a minimális védelmi 
referenciaméreteket, amelyek azonban 
semmiképpen sem haladhatják meg a 
jelenleg hatályos uniós jogszabályokban 
előírt méreteket. A halállományokból a 
minimális védelmi referenciaméret alatt 
engedélyezett fogásokat csak kereskedelmi
halliszt és -olaj, illetve állateledel gyártása 
céljára lehet értékesíteni.

Or. en

Indokolás
A kishalak jogellenes és feketepiaci eladásait le kell szorítani.
Ez abba az irányba hathat, hogy a méretekre vonatkozó szabályok megváltozzanak, és 
megengedett legyen a kishalak nagyobb mértékű nyilvános eladása. A halállományok 
helyreállítása érdekében ezt meg kell akadályozni.
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Módosítás51

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában 
foglalt követelmények megszegése esetén 
a tagállamok legfeljebb három éves 
időtartamra felfüggesztik a szóban forgó 
hajó halászati lehetőségeinek engedélyét;

Or. en

Indokolás
Egyértelművé kell tenni, hogy a kereskedelmi halfajok visszaengedése elfogadhatatlan. A 
jogsértések felfedezése nehéz lehet, de amennyiben kimutathatók, szigorú büntetéssel kell 
sújtani azokat.

Módosítás52

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A tagállamok intézkedéseket fogadnak 
el az emberi fogyasztásra szolgáló halak 
referenciaméret alatti példányainak 
eladásának tilalma céljából, és hatékony, 
elriasztó és arányos büntetésekről 
gondoskodnak; 

Or. en

Indokolás
A büntetõjogi intézkedések végrehajtásáért a tagállamok felelõsek.
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Módosítás53

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. 2020. január 1-jei hatállyal 
valamennyi halfajt ki kell rakodni, kivéve, 
ha visszaengedésükre egyedi rendelkezés 
vonatkozik a Bizottság által közzétett, és 
az érintett szereplőkkel folytatott 
konzultációt követően fenntartott 
nyilvántartásban.

Or. en

Indokolás
A valamennyi halfaj kirakodására vonatkozó elõírást esetleg olyan rendelkezés követheti, 
amely elõírja valamennyi hal kirakodását, kivéve, ha életben maradásukra jó esély kínálkozik.  
Elfogadhatatlan és nem fenntartható, hogy az elpusztult halakat visszadobják a tengerbe, 
miközben hasznosíthatók lennének.

Módosítás54

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A Tanács – az EUMSZ 43. cikkének 
(3) bekezdésének megfelelően, a Bizottság 
javaslata alapján – határoz a halászati 
lehetőségekről, és ezen lehetőségek 
tagállamok közötti megosztásáról. A 
Bizottság javaslatának és a Tanács 
határozatának maradéktalanul 
összhangban kell állnia a 4. cikk b) 
pontjával. 
E halászati lehetőségek egyetlen halfaj 
esetében sem írhatnak elő olyan 
fogásokat, amelyek bármely évben – vagy 
egy év egy részében – meghaladják a 10. 
cikk (1) bekezdésében előírt célok 



PA\892163HU.doc 33/61 PE480.515v03-00

HU

eléréséhez szükséges szintet.

Or. en

Indokolás
Míg a többéves terv elkészítése az együttdöntési eljárás alapján történik, ezt követően a 
halászati lehetőségek elosztását a Tanácsnak kell elvégeznie.  A teljes kifogható mennyiség és 
a kvóták megállapításakor azonban ügyelni kell arra, hogy azok ne lépjenek túl a tervezett 
időbeosztás keretein belül a legnagyobb fenntartható hozam eléréséhez szükséges szinten. 

Módosítás55

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Tanács csak friss és mérvadó –
hivatalos tudományos bizottságtól vagy 
tudományos intézettől származó –
szakvélemény alapján, és a 4. cikk b) 
pontjával összhangban tér el ezektől a 
célkitűzésektől, időkeretektől és 
határértékektől. 

Or. en

Indokolás
Ez a módosítás lehetővé teszi a Tanács számára, hogy a halászati lehetőségeket kiigazíthassa, 
amennyiben tudományos vélemények kimutatják, hogy a többéves terv határértékei már nem 
állnak összhangban a legnagyobb fenntartható hozam elérésére vonatkozó célkitűzéssel. 

Módosítás56

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A tagállamok felelősek a számukra 
kiosztott halászati lehetőségeknek 
halászflottájuk egységei közötti 
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felosztásáért, és a tagállamok a 
prioritások meghatározása során 
figyelembe vehetnek társadalmi és 
környezetvédelmi tényezőket, közöttük 
azokat a potenciális előnyöket is, amelyek 
a kisüzemi halászat és az alacsony 
kihatású halászati gyakorlatok 
részarányának növeléséből származnak.

Or. en

Indokolás
A tagállamoknak meg kell fontolniuk, hogy növelik-e a kisüzemi halászat részarányát a 
halászati lehetőségekben.

Módosítás57

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság éves jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé, 
amelyben értékeli, hogy az aktuális 
halászati lehetőségek hatékonynak 
bizonyulnak-e a halászott fajok 
állományainak a maximális fenntartható 
hozam elérését meghaladó szinten történő 
helyreállításához és fenntartásához. 

Or. en

Indokolás
A halászati lehetőségeket a Tanács határozza meg. A Parlament és a nyilvánosság számára 
lehetőséget kell biztosítani annak értékeléséhez, hogy e lehetőségek hozzájárulnak-e a 
maximális fenntartható hozam eléréséhez.
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Módosítás58

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a 9–11. cikk szerint 
elkészített többéves tervben 
felhatalmazhatók arra, hogy – összhangban 
az ilyen többéves tervvel – intézkedéseket 
fogadjanak el a lobogójuk alatt hajózó 
hajók tekintetében az uniós vizekben élő 
olyan állományokkal kapcsolatos védelmi 
intézkedések meghatározása céljából, 
amelyekre nézve halászati lehetőséget 
kaptak.

1. A tagállamok a 9–11. cikk szerint 
elkészített többéves tervben 
felhatalmazhatók arra, hogy – összhangban 
az ilyen többéves tervvel – intézkedéseket 
fogadjanak el a lobogójuk alatt hajózó 
hajók tekintetében az uniós vizekben élő 
olyan állományokkal kapcsolatos védelmi 
intézkedések meghatározása céljából, 
amelyekre nézve halászati lehetőséget 
kaptak, valamint a tagállam területi vizein 
halászó valamennyi hajó tekintetében.

Or. en

Indokolás
A halállományok megõrzésére irányuló erõfeszítések sikerét teljesen meghiúsíthatja, ha a 
rendelkezés nem alkalmazandó azokra a hajókra, amelyek történelmi joggal rendelkeznek a 6-
12 mérföldes övezetben folytatott halászat tekintetében.  Nem állhat fenn bizonyosság abban a 
tekintetben, hogy a többi tagállam beleegyezik abba, hogy meghozza a szükséges megszorító 
intézkedéseket a lobogója alatt hajózó hajókra vonatkozóan, és ha bizonyos hajók nem tartják 
be a halállományok megõrzésére irányuló elõírásokat, az széles körû elégedetlenséget vált ki 
az azokat teljesítõk körében. E téren – a 26. cikkben javasolt szerepkörön belül – meg kell 
erõsíteni a tagállamok hatáskörét.

Módosítás59

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a technikai intézkedések 14. 
cikk szerinti keretei között 
felhatalmazhatók arra, hogy a lobogójuk 
alatt hajózó hajók tekintetében a szóban 
forgó technikai kereteknek megfelelő, a 
lobogóik alatt hajózó hajókra vonatkozó
intézkedéseket fogadjanak el a vizeikben 
élő olyan állományokat érintően, 

A tagállamok a technikai intézkedések 14. 
cikk szerinti keretei között 
felhatalmazhatók arra, hogy a lobogójuk 
alatt hajózó hajók tekintetében a szóban 
forgó technikai kereteknek megfelelő,
intézkedéseket fogadjanak el minden 
hajóra vonatkozóan, amelynek 
tevékenysége a vizeikben élő, a számukra 
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amelyekre nézve halászati lehetőséget 
kaptak. A tagállamok biztosítják, hogy 
ezek a technikai intézkedések:

kiosztott halászati lehetőségek tárgyát 
képező állományokat érinti. A tagállamok 
biztosítják, hogy ezek a technikai 
intézkedések:

Or. en

Indokolás
A part menti vizeken a tagállam rendelkezéseit minden hajóra alkalmazni kell, nemzetiségétől 
függetlenül. Egyetlen más megközelítés sem tekinthető mindenkivel szemben igazságosnak.

Módosítás60

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kizárólag az adott tagállam lobogója 
alatt hajózó halászhajókra, a nem 
halászhajók által végzett halászati 
tevékenységek esetén pedig a területükön 
letelepedett személyekre vonatkoznak;

a) minden halászhajóra, amelynek 
tevékenysége a vizeikben élő, a számukra 
kiosztott halászati lehetőségek tárgyát 
képező állományokat érinti;

Or. en

Indokolás
A part menti vizeken a tagállam rendelkezéseit minden hajóra alkalmazni kell, nemzetiségétől 
függetlenül. Egyetlen más megközelítés sem tekinthető mindenkivel szemben igazságosnak.

Módosítás61

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha a tagállam által hozott védelmi és 
gazdálkodási intézkedés várhatóan hatással 
lesz más tagállamok halászhajóira, akkor 
az ilyen intézkedést csak azt követően lehet 
elfogadni, hogy a Bizottság, az érintett 
tagállamok és az érintett tanácsadó 
testületek egyeztetést folytattak a
magyarázattal ellátott 

2. Ha a tagállam által hozott védelmi és 
gazdálkodási intézkedés várhatóan hatással 
lesz más tagállamok halászhajóira, akkor 
az ilyen intézkedést csak azt követően lehet 
elfogadni, hogy a Bizottság, az érintett 
tagállamok és az érintett tanácsadó 
testületek egyeztetést folytattak az 
intézkedésről, amelyet a
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intézkedéstervezetről. diszkriminációmentességet is kimutató 
magyarázattal támasztottak alá.

Or. en

Indokolás
A halállományok megőrzése és a halászhajók közötti egyenlőség előmozdítása érdekében e 
tekintetben meg kell erősíteni a tagállamok szerepét.

Módosítás62

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az átruházható halászati koncessziók 
kiosztását megelőzően minden tagállam 
nyilatkozatot tesz közzé erre vonatkozó 
politikájáról, amelyben ismerteti céljait, 
körvonalazza az átruházható halászati 
koncessziók kereskedelmének módjait, és 
részleteket szolgáltat az alkalmazni kívánt 
szabályokról és rendelkezésekről.  Ebben 
a nyilatkozatban hivatkozni kell azon 
megfelelő gyakorlatokra vonatkozó 
követelményekre is, amelyeknek az 
átruházható halászati koncessziók 
jogosultjainak meg kell felelniük. 

Or. en

Indokolás
A tagállamoknak ki kell fejteniük politikájukat annak érdekében, hogy előmozdítsák annak 
hatékony végrehajtását, és biztosítsák, hogy fellépésük később értékelhető legyen.  
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Módosítás63

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A tagállamok az átruházható halászati 
koncessziók általuk elfogadandó 
rendszerének kialakítása során figyelembe 
vehetnek társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi kritériumokat, és 
módjuk van az alábbiakra:
a) az egyes jogosultak számára megadott 
halászati lehetőségek arányának 
korlátozása;
b) az egyes hajókra nyilvántartásba vehető 
átruházható halászati koncessziók 
számának korlátozása; 
c) az átruházható halászati 
koncesszióknak a halászflotta egyes 
meghatározott egységei közötti 
átruházásának korlátozása vagy tilalma; 
d) az átruházható halászati 
koncesszióknak meghatározott földrajzi 
térségek közötti átruházásának 
korlátozása vagy tilalma, a part menti 
közösségek védelme érdekében; 
e) az éves halászati lehetőségek bérbe 
adásának korlátozása vagy tilalma annak 
biztosítása érdekében, hogy a jogosultak 
közvetlen és hosszú távú érdekeltséggel 
rendelkezzenek a halászatban;
f) az átruházható halászati koncessziók 
megosztási fokának korlátozása, és a 
halászhajók számára annak kötelezővé 
tétele, hogy minimális mennyiséggel 
rendelkezzenek ahhoz, hogy engedélyt 
kapjanak a halászásra;
g) az átruházható halászati koncessziók 
azon felekre korlátozása, akik képesek 
igazolni, hogy közvetlen gazdasági 
kapcsolat fűzi őket a halászathoz;
h) azon hajó leselejtezésének előírása, 
amely eladása következtében a 
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minimumként meghatározottnál kevesebb 
átruházható halászati koncesszióval 
rendelkezik; 
i) a halászati lehetőségek egy részének 
fenntartása a rendszerbe lépő új szereplők 
számára történő kiosztásuk céljaira;

Or. en

Indokolás
Fontos egyértelmûen tisztázni, hogy a tagállamoknak óriási lehetõség áll a rendelkezésükre a 
politika oly módon történõ alakítására, amely érdekeiket leginkább védi. Az átruházható 
halászati koncessziók kialakítását a „regionalizálás” legerõsebb egyedüli esetének lehet 
tekinteni, amely lehetõvé teszi a tagállamok számára saját politikai prioritásaik 
meghatározását és a kapacitáscsökkentés megvalósítását. 

Módosítás64

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. A Bizottság az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, megtagadva az átruházható 
halászati koncessziók egy tagállam által 
létrehozott rendszerének elismerését, 
amennyiben úgy ítéli meg, hogy a 
rendszer nem képes hozzájárulni a 10. 
cikk (1) bekezdésében előírt célkitűzés 
teljesítéséhez szükséges 
kapacitáscsökkentés megvalósításához, és 
ilyen esetekben az 50. cikk (2) 
bekezdésében foglalt pénzbüntetés 
alkalmazható, kivéve, ha kielégítő 
kiigazításokra kerül sor.

Or. en

Indokolás
Az átruházható halászati koncessziók rendszere számos halászati érdek védelmére szolgálhat 
és sok aggályt oszlathat el, de egy túlságosan korlátozó jellegű kereskedelmi rendszer 
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meghiúsíthatja a halállományoknak a maximális fenntartható hozam feletti visszaállításához 
szükséges kapacitáscsökkentés megvalósítását. 

Módosítás65

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. Az átruházható halászati 
koncesszióknak továbbra is a 
kibocsátásukért felelős tagállam 
tulajdonában kell maradniuk. Egy 
tagállam visszavonhatja egy jogosult 
átruházható halászati koncesszióit, ha a 
koncessziók kiosztására vonatkozó 
politikájában kittűzött célok vagy előírt 
rendelkezések nem teljesülnek, és ha a 
jogosult nem elégíti ki e tagállam 
megfelelésre irányuló ésszerű 
felszólításait.

Or. en

Indokolás
Az átruházható halászati koncessziók nem tulajdont, hanem használati jogosultságot 
jelentenek, amelynek előfeltétele a tagállam előírásainak való megfelelés. 

Módosítás66

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2e. A Bizottság az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, engedélyezve – először időben 
korlátozott alapon – tagállamok vagy 
regionális testületek által benyújtott és 
megfelelő indokolással ellátott 
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kérelmeket, amelyek célja a 12 méteres 
hajóhossz meghatározása mellé egyedi 
regionális változatokat rendelni.

Or. en

Indokolás
A tengeri körülmények, valamint a nemzeti gyakorlatok tekintetében Európában kialakult 
nagy különbségekre tekintettel fontos annak biztosítása, hogy a rendelet részleteit rugalmasan 
lehessen értelmezni, amennyiben a rendelet célkitûzései változatlanok maradnak.

Módosítás67

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Átruházható halászati koncessziókat a 
tagállam csak az adott tagállam lobogója 
alatt hajózó halászhajó tulajdonosa, illetve 
jogi vagy természetes személyek részére 
oszthat ki az adott hajón történő 
felhasználás céljából. Az átruházható 
halászati koncessziók összekapcsolhatók 
oly módon, hogy azokat a jogi vagy 
természetes személyek, illetve az elismert 
termelő szervezetek közösen kezeljék. A 
tagállamok átlátható és objektív 
kritériumok alapján korlátozhatják az 
átruházható halászati koncessziók 
megszerzésére vonatkozó jogosultságot.

4. Átruházható halászati koncessziókat a 
tagállam csak az adott tagállam lobogója 
alatt hajózó halászhajó tulajdonosa, illetve 
jogi vagy természetes személyek részére 
oszthat ki az adott hajón történő 
felhasználás céljából. Az átruházható 
halászati koncessziók összekapcsolhatók
oly módon, hogy azokat a jogi vagy 
természetes személyek, illetve az elismert 
termelő szervezetek vagy hasonló 
testületek közösen kezeljék. A tagállamok 
átlátható és objektív kritériumok alapján 
korlátozhatják az átruházható halászati 
koncessziók megszerzésére vonatkozó 
jogosultságot.

Or. en

Indokolás
Számos kisüzemi halász nem tagja termelő szervezeteknek. 
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Módosítás68

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A tagállamok az átruházható halászati 
koncessziókat kiadhatják díjmentesen, 
előírhatják díj megfizetését vagy árverésen 
bocsáthatják azokat azon jogosultak 
rendelkezésére, akik valamennyi egyéb 
követelménynek megfelelnek.

Or. en

Módosítás69

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az (5) és (6) bekezdéstől eltérően a 
tagállamok visszahívhatják az olyan 
átruházható halászati koncessziókat, 
amelyeket három egymást követő éven át 
nem használtak fel halászhajón.

7. Az (5) és (6) bekezdéstől eltérően a 
tagállamok visszahívhatják és újra 
kioszthatják az olyan átruházható halászati 
koncessziókat, amelyeket három egymást 
követő éven át nem használtak fel 
halászhajón.

Or. en

Módosítás70

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok az egyéni halászati 
lehetőségeket a 28. cikkben említett 

1. A tagállamok az egyéni halászati 
lehetőségeket a 28. cikkben említett 
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átruházható halászati koncessziók 
jogosultjai részére osztják ki a tagállamok 
által a 16. cikkel összhangban kiosztott 
vagy az 1967/2006/EK rendelet (19) 
cikkének megfelelően a tagállamok által 
elfogadott irányítási tervekben 
megállapított halászati lehetőségek alapján.

átruházható halászati koncessziók 
jogosultjai részére osztják ki a tagállamok 
által a 16. cikkel összhangban kiosztott 
vagy az 1967/2006/EK rendelet (19) 
cikkének megfelelően a tagállamok által 
elfogadott irányítási tervekben 
megállapított halászati lehetőségek alapján, 
igazságos, méltányos és átlátható módon, 
különös tekintettel a kisüzemi halászatot 
űző hajók flottájára, ha működésüket az 
átruházható halászati koncessziók 
rendszerén belül folytatják.

Or. en

Indokolás
A kisüzemi halászatot folytató hajók flottája a legnagyobb munkaadó, és gyakran a legkisebb 
környezeti hatást fejti ki, de a lehetőségek kiosztásakor ritkán rendelkezik a szerepét tükröző 
eredmények kiharcolásához szükséges forrásokkal vagy szervezettel. 

Módosítás71

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E halászati lehetőségek egyetlen halfaj 
esetében sem írhatnak elő olyan 
fogásokat, amelyek bármely évben – vagy 
egy év valamely részében – meghaladják a 
10. cikk (1) bekezdésében előírt célok 
eléréséhez szükséges szintet.

Or. en

Indokolás
A halállományok pusztulását a rövid távú gondolkodás okozta, és az, hogy a kormányok nem 
tartották magukat a tudományos szakvéleményhez. A halállományoknak a maximális 
fenntartható hozam elérését meghaladó szintre történő visszaállítására irányuló célkitűzésnek 
prioritást kell adni. 
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Módosítás72

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok a halászati lehetőségek 
legfeljebb 5%-át tartalékolhatják. A 
tagállamok meghatározzák az ilyen 
tartalékolt halászati lehetőségek 
kiosztásának céljait és átlátható 
kritériumait. Ezek a halászati lehetőségek 
csak a 28. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott, átruházható halászati 
koncessziókra jogosultaknak oszthatók ki. 

4. A tagállamok a halászati lehetőségek 
legfeljebb 10%-át tartalékolhatják. A 
tagállamok meghatározzák az ilyen 
tartalékolt halászati lehetőségek 
kiosztásának céljait és átlátható 
kritériumait.

Or. en

Indokolás
A tagállamok esetleg bátorítani kívánhatnak egyes halászati gyakorlatokat, például az 
alacsony kihatású halászatot, valamint kiegészítő lehetőségeket nyújthatnak a kisüzemi 
halászati gyakorlatok számára.

Módosítás73

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 28. cikk szerinti átruházható halászati 
koncessziók vagy a szóban forgó cikk (1) 
bekezdése szerinti halászati lehetőség 
kiosztása során a tagállam ösztönzőket 
biztosíthat a részére kiosztott halászati 
lehetőségek keretén belül az olyan 
halászhajók számára, amelyek a nem 
szándékos járulékos halfogást kiiktató, 
szelektív halászat felszerelést használják.

5. A 28. cikk szerinti átruházható halászati 
koncessziók vagy a szóban forgó cikk (1) 
bekezdése szerinti halászati lehetőség 
kiosztása során a tagállam ösztönzőket 
biztosíthat a részére kiosztott halászati 
lehetőségek keretén belül az olyan 
halászhajók számára, amelyek alacsony 
kihatású halászati módszereket 
alkalmaznak és/vagy a nem szándékos 
járulékos halfogást kiiktató, szelektív 
halászat felszerelést használják.

Or. en
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Indokolás
Ugyanazon elv kiterjesztése, különös tekintettel a kisüzemi halászatot folytató halászhajókra.

Módosítás74

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak a 
nyilvántartás, valamint az átruházható 
halászati koncessziók és a halászati 
lehetőségek kiosztására vonatkozó 
feltételek részleteinek nyilvánosságra 
hozataláról. 

Or. en

Indokolás
Elfogadhatatlan, hogy a nyilvánosság ne legyen képes megállapítani a juttatások 
jogosultjainak azonosságát és azt, hogy mely feltételeknek kell a jogosultnak megfelelnie.

Módosítás75

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az átruházható halászati koncessziók 
csak az azok tulajdonjogát birtokoló 
tagállam engedélyével ruházhatók át. Az 
ilyen halászati koncessziók átruházása 
mellett szóló vélelem fennáll, feltéve, hogy 
az érintett tagállam megbizonyosodott 
arról, hogy azok nem állnak 
összeütközésben a kiosztásra vonatkozó 
politikájával.

Or. en
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Indokolás
Az átruházható halászati koncesszió értéke részben a halászati lehetőségekkel való jó 
gazdálkodás függvénye, részben pedig a jogosult azon képességéé, hogy azt pénzügyi 
nyereségért átruházhatja. A vélelemnek ezért az ilyen átruházások mellett kell szólnia, 
ugyanakkor a tagállamok jogot formálhatnak a beavatkozásra. 

Módosítás76

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A tagállamok az átruházás engedélyét 
ahhoz a feltételhez köthetik, hogy a hajó 
eladja halászati jogait, mert a forgalomból 
kivonják és leselejtezik. 

Or. en

Indokolás
Európa halászflottáinak kapacitását csökkenteni kell. Az effajta átruházások a 
hajótulajdonosok számára jelentős pénzügyi nyereséget biztosítanak, ugyanakkor a hajók 
leselejtezése szintén haszonnal járhat. 

Módosítás77

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Mindegyik tagállam maga dönti el, hogy 
a részére a 16. cikk alapján kiosztott és az 
átruházható halászati koncessziók 
rendszerének hatálya alatt nem álló 
halászati lehetőségeket hogyan osztja ki a 
lobogója alatt hajózó hajók részére. A 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 
elosztás módszeréről.

1. Mindegyik tagállam maga dönti el, hogy 
a részére a 16. cikk alapján kiosztott és az 
átruházható halászati koncessziók 
rendszerének hatálya alatt nem álló 
halászati lehetőségeket hogyan osztja ki a 
lobogója alatt hajózó hajók részére, 
ideértve a kisüzemi halászatot folytató 
halászhajókat is. A tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot az elosztás 
módszeréről.
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Or. en

Módosítás78

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az uniós halászflotta-nyilvántartásban 
szereplő információk valamennyi tagállam 
rendelkezésére állnak. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 55. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben 
említett információk meghatározását 
érintően.

4. Az uniós halászflotta-nyilvántartásban 
szereplő információk valamennyi tagállam
és a nyilvánosság rendelkezésére állnak. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 
55. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1)
bekezdésben említett információk 
meghatározását érintően.

Or. en

Indokolás
Nyitottság és átláthatóság.

Módosítás79

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok az ökoszisztéma-alapú 
halászati gazdálkodáshoz szükséges 
biológiai, technikai, környezetvédelmi és 
társadalmi-gazdasági adatokat 
összegyűjtik, kezelik és elérhetővé teszik a 
tudományos adatok végfelhasználói 
számára, beleértve a Bizottság által kijelölt 
szerveket is. Ezek az adatok főleg a 
következők értékelését teszik lehetővé:

1. A tagállamok az ökoszisztéma-alapú 
halászati és akvakultúra-gazdálkodáshoz 
szükséges biológiai, technikai, 
környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági 
adatokat összegyűjtik, kezelik és
nyilvánosan elérhetővé teszik, valamint 
kérésre a tudományos adatok 
végfelhasználói számára rendelkezésre 
bocsátják, beleértve a Bizottság által 
kijelölt szerveket is. Az adatok gyűjtését a 
legnagyobb fenntartható hozam alatti 
kitermelést adó halállományok esetében 
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legalább kétévente el kell végezni.  Az 
adatok főleg a következők értékelését 
teszik lehetővé:

Or. en

Indokolás
Minden erõfeszítést meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy az adatok az aktuális 
helyzetet tükrözzék. Az adatok nyilvánosság számára történõ hozzáférésének helyességét 
vélelmezni kell, kivéve rendkívüli körülmények fennállása esetén. Szükség van olyan adatokra 
is, amelyekbõl kitûnik, hogy az akvakultúra-gazdálkodás nem okoz károkat a tengeri 
környezetben. 

Módosítás80

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tengerek kiaknázott biológiai 
erőforrásainak állapota,

a) a tengerek kiaknázott biológiai 
erőforrásainak aktuális állapota,

Or. en

Módosítás81

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a halászat szintje és a halászati
lehetőségeknek a tengerek biológiai 
erőforrásaira gyakorolt hatása a tengeri 
ökoszisztémákban, és

b) a halászat és a mellékfogások aktuális 
szintje, a halászati és akvakultúra 
tevékenységeknek a tengerek biológiai 
erőforrásaira – valamint a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelvben 
megjelölt jó környezeti állapot elérésére –
gyakorolt hatása a tengeri 
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ökoszisztémákban, és

Or. en

Módosítás82

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az uniós vizeken belüli és azokon kívüli 
halászat, akvakultúra és feldolgozó-ágazat 
társadalmi-gazdasági teljesítménye.

c) az uniós vizeken belüli és azokon kívüli 
halászat, akvakultúra és feldolgozó-ágazat
aktuális társadalmi-gazdasági 
teljesítménye.

Or. en

Módosítás83

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztosítani az összegyűjtött adatok 
pontosságát és megbízhatóságát;

d) biztosítani az összegyűjtött adatok 
pontosságát, megbízhatóságát és átfogó 
jellegét;

Or. en

Módosítás84

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) biztosítani az összegyűjtött adatok 
biztonságos tárolását és adott esetben azok
megfelelő védelmét és bizalmas jellegét;

f) biztosítani az összegyűjtött adatok 
biztonságos tárolását és a nyilvánosság 
számára történő közzétételét, kivéve 
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rendkívüli körülmények fennállása 
esetén, amikor megfelelő védelemre és 
titoktartásra van szükség, és ha az ilyen 
megszorítás indokait bejelentették;

Or. en

Módosítás85

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) biztosítani, hogy a Bizottság vagy az 
általa kijelölt szervek hozzáférjenek az 
összegyűjtött adatok feldolgozására 
használt nemzeti adatbázisokhoz és 
rendszerekhez az adatok létezésének és 
azok minőségének ellenőrzése érdekében.

g) biztosítani, hogy a Bizottság vagy az
általa kijelölt szervek hozzáférjenek az 
összegyűjtött adatok feldolgozására 
használt valamennyi nemzeti adatbázishoz 
és rendszerhez az adatok létezésének és 
azok minőségének ellenőrzése érdekében.

Or. en

Módosítás86

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az átruházható halászati koncessziók 
kiosztását ahhoz a feltételhez kötni, hogy 
a jogosultak évenként a tagállamok elé 
terjesztik a megkívánt gazdasági és 
szociális adatokat.

Or. en
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Módosítás87

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az adatok gyűjtését, kezelését és 
felhasználását többéves program keretében 
kell elvégezni 2014-től. A többéves 
program a gyűjtendő adatok precizitási 
célkitűzéseit és az ilyen adatok 
összegyűjtésére és kezelésére vonatkozó 
összesítési szinteket tartalmazza.

5. Az adatok gyűjtését, kezelését és 
felhasználását a halászati ágazatban az 
adatok gyűjtésére, kezelésére és 
felhasználására szolgáló közösségi 
keretrendszer létrehozásáról, valamint a 
közös halászati politika tekintetében a 
tudományos szakvélemények 
támogatásáról szóló 2008. február 25-i 
199/2008/EK tanácsi rendelet1 keretében 
kell elvégezni, amelyet az e cikkben foglalt 
rendelkezések végrehajtása érdekében 
felülvizsgálnak és/vagy módosítanak, 
illetve adott esetben egy legalább azzal 
egyenrangú szabályozási kerettel váltanak 
fel. Az adatok gyűjtését, kezelését és 
felhasználását 2014-től egy új többéves 
program biztosítja, amely az e cikkben és
a 2008/199/EK rendeletben foglalt 
rendelkezések tárgyát képezi. A többéves 
program a gyűjtendő adatok precizitási 
célkitűzéseit és az ilyen adatok 
összegyűjtésére és kezelésére vonatkozó 
összesítési szinteket tartalmazza.

A 199/2008/EK rendeletet továbbra is 
alkalmazni kell a 2011-re, 2012-re és 
2013-ra vonatkozó adatok gyűjtése és 
kezelése tekintetében elfogadott nemzeti 
programok vonatkozásában.
_____________

1. HL L 60., 2008.3.5., 1. o.

Or. en
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Módosítás88

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a gyűjtendő adatokra 
vonatkozó precizitási célkitűzéseknek és az 
ilyen adatok összegyűjtésére és kezelésére 
vonatkozó összesítési szinteknek az (5) 
bekezdés szerinti többéves program 
céljaira való meghatározása céljából.

6. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a gyűjtendő adatokra 
vonatkozó precizitási célkitűzéseknek és az 
ilyen adatok összegyűjtésére és kezelésére 
vonatkozó összesítési szinteknek az (5) 
bekezdés szerinti többéves program 
céljaira való meghatározása céljából, 
valamint az adatgyűjtés és -megjelenítés 
tagállamok közötti összehangolása 
érdekében.

Or. en

Módosítás89

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság az 55. cikkel összhangban 
visszatartja a pénzügyi támogatást abban 
az esetben, ha a tagállam elmulasztja a 
gyűjtés tekintetében az ő felelőssége alá 
tartozó tudományos adatok szolgáltatását, 
és nem tesz eleget az annak megtételére 
vonatkozó ésszerű felszólításoknak. 

Or. en

Indokolás
A tagállamokat már sok éve felkérték tudományos adatok gyûjtésére, azonban némelyikük 
elmulasztotta ennek megtételét. Mivel a tudományos bizonyosság alapvetõen fontos a rendelet 
hatékony mûködéséhez, a Bizottságnak szankciókkal kell rendelkeznie.
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Módosítás90

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Európai Unió részt vesz a halászattal 
foglalkozó nemzetközi szervezetek
tevékenységében, beleértve a regionális 
halászati gazdálkodási szervezeteket
(RHGSZ-eket), a nemzetközi 
kötelezettségekkel és szakpolitikai célokkal 
összhangban és a 2. és 3. cikkekben 
meghatározott céloknak megfelelően.

1. Az Európai Unió aktív hozzájárulásban 
részesíti és támogatja a halászattal 
foglalkozó nemzetközi szervezetek
tevékenységeit, beleértve a regionális 
halászati gazdálkodási szervezeteket
(RHGSZ-eket), a nemzetközi 
kötelezettségekkel és szakpolitikai célokkal 
összhangban és a 2. és 3. cikkekben 
meghatározott céloknak megfelelően.

Or. en

Indokolás
Az EU-nak proaktívnak kell lennie a halászati gazdálkodás legjobb gyakorlatainak globális 
szintû elõmozdítása terén. 

Módosítás91

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A fenntartható halászati 
megállapodások gondoskodnak arról, 
hogy az uniós halászhajók csak akkor 
folytathassanak tevékenységet harmadik 
országok vizein, ha a megállapodás 
mindkét részes fele által jóváhagyott 
eljárással összhangban kibocsátott 
halászati engedély van a birtokukban. 

Or. en



PE480.515v03-00 54/61 PA\892163HU.doc

HU

Indokolás
A módosítás célja annak biztosítása, hogy az uniós hajók csak akkor folytathassanak 
halászatot, ha kielégítik a megállapodás feltételeit, és nem bocsátkozhatnak olyan magán-
megállapodásokba, amelyek kevésbé szigorú feltételeket írnak elő.

Módosítás92

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A fenntartható halászati 
megállapodások feltételei mellett 
kibocsátott halászati engedélyek nem 
adhatók meg olyan halászhajók számára, 
amelyek a kérelem benyújtását megelőző 
24 hónapon belül uniós lobogó alatt 
hajóztak. 

Or. en

Indokolás
Állítások szerint számos esetben uniós lobogó alatt hajózó hajók megváltoztatják lobogójukat 
azzal a céllal, hogy megkerüljék a halászati partnerségi megállapodásokban előírt 
szabályokat. Ezt a gyakorlatot – amennyire csak lehet – fel kell számolni.

Módosítás93

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatában lefektetett demokratikus 
alapelvek, a jogállamiság és az emberi 
jogok tiszteletben tartása a fenntartható 
halászati megállapodások lényeges részét 
képezi, és e megállapodásoknak külön 
rendelkezéseket kell tartalmazniuk az 
emberi jogok tekintetében.
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Or. en

Módosítás94

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. 2015. január 1-jétől az Unió 
halászhajói csak akkor folytathatnak 
bármely halászati tevékenységet harmadik 
országok vizein, ha eleget tesznek 
valamely fenntartható halászati 
megállapodásban rögzített feltételeknek. 

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az EU példát adjon annak biztosításával, hogy jelenléte a világ vizein jogszerű 
és szabályos.  

Módosítás95

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az akvakultúra-ágazat 
versenyképességének javítása és az ágazati 
fejlesztés és innováció támogatása;

a) az akvakultúra-ágazat minőségének, 
fenntarthatóságának és 
versenyképességének javítása és az ágazati 
fejlesztés és innováció támogatása;

Or. en

Indokolás
Az akvakultúra minõségének és fenntarthatóságának kimutatása fontos a közvélemény 
bizalmának elnyerése és az ágazat sikere érdekében. Foglalkozni kell olyan kérdésekkel, mint 
az élelmiszerlánc, az antibiotikumok használata és a szennyezõanyag-kiürítés. 
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Módosítás96

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az akvakultúrában felhasznált, a 
vadon élő halak halászatából származó 
táplálék mennyiségeinek olyan szintre 
történő korlátozása, amely nem fenyegeti 
a 10. cikkben előírt célkitűzések 
megvalósítását vagy a halászati 
gyakorlatok fenntarthatóságát a világ más 
részén.

Or. en

Indokolás
Az iránymutatásnak szigorú kritikával kell az akvakultúrához viszonyulnia, mivel nagyobb 
súlyú halmennyiséget használ fel az általa végtermékként tenyésztett halak súlyánál, így nem 
járulhat hozzá a fenntarthatósághoz.  Az iránymutatásnak különösen biztosítania kell, hogy az 
akvakultúra által támasztott kereslet ne fenyegesse a hagyományos halászati tevékenységek 
maximális fenntartható hozamának elérését.

Módosítás97

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) annak biztosítása, hogy az 
akvakultúra-tevékenységek összhangban 
álljanak a 2008/56/EK irányelv 
célkitűzéseivel.

Or. en
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Indokolás
A halfarmok okozta szennyezés komoly aggodalmakra ad okot, és fenyegetést jelenthet a 
tengeri ökoszisztémák és a hagyományos halászat higiéniája számára. A tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv követelményeinek való megfelelés alapvetõ fontossággal bír.

Módosítás98

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a kapcsolódó ökoszisztémákat károsító 
változások megelőzése

Or. en

Indokolás
Az akvakultúrákból származó szennyezõ anyagok tengerbe juttatása károsítja mind a tengeri, 
mind az édesvízi környezetet, ezért ellenõrzés alá kell vonni.

Módosítás99

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a környezetvédelmi, gazdasági és 
társadalmi fenntarthatóság mutatói;

c) a minőségi és környezetvédelmi, 
gazdasági és társadalmi fenntarthatóság 
mutatói;

Or. en
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Indokolás
Az akvakultúra minõségének és fenntarthatóságának kimutatása fontos a közvélemény 
bizalmának elnyerése és az ágazat sikere érdekében. Foglalkozni kell olyan kérdésekkel, mint 
az élelmiszerlánc, az antibiotikumok használata és a szennyezõanyag-kiürítés. 

Módosítás100

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. és 3. cikkekben meghatározott célok 
eléréséhez uniós pénzügyi támogatás 
biztosítható.

Csak azokhoz a fellépésekhez és 
kezdeményezésekhez biztosítható uniós 
pénzügyi támogatás, amelyek 
összhangban állnak a 2. és 3. cikkekben 
meghatározott célokkal.

Or. en

Indokolás
Az uniós pénzügyi támogatást a rendelet célkitûzéseinek való megfelelés feltételéhez kell 
kötni.

Módosítás101

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha egy tagállam nem tartja be a közös 
halászati politika szabályait, akkor ez a 
közös halászati politika alapján történő 
uniós pénzügyi támogatás megszakítását, 
felfüggesztését vagy pénzügyi kiigazítását
eredményezheti. Ezeknek az 
intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a 
meg nem felelés jellegével, terjedelmével, 
időtartamával és ismétlődéseivel.

2. Ha egy tagállam nem tartja be a közös 
halászati politika szabályait, akkor ez a 
közös halászati politika alapján történő 
uniós pénzügyi támogatás megszakítását, 
felfüggesztését vagy pénzügyi kiigazítását
vonja maga után. Ezeknek az 
intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a 
meg nem felelés jellegével, terjedelmével, 
időtartamával és ismétlődéseivel.
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HU

Or. en

Indokolás
Az uniós pénzügyi támogatást a rendeletben elõírt szabályoknak való megfelelés feltételéhez 
kell kötni.

Módosítás102

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A piaci szereplők számára biztosított 
uniós pénzügyi támogatás feltétele az, 
hogy a piaci szereplők betartsák a közös 
halászati politika szabályait.

1. A piaci szereplők számára biztosított 
uniós pénzügyi támogatás feltétele az, 
hogy a piaci szereplők megfeleljenek a 
közös halászati politika céljainak és 
szabályainak.

Or. en

Módosítás103

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A közös halászati politika szabályainak
súlyos megsértése a piaci szereplők által
az uniós pénzügyi támogatás megvonását, 
illetve pénzbüntetés alkalmazását
eredményezi. Ezeknek az intézkedéseknek 
arányosnak kell lenniük a súlyos jogsértés 
jellegével, terjedelmével, időtartamával és 
gyakoriságával.

2. A közös halászati politika szabályainak 
az uniós pénzügyi támogatás folyósítását 
követő három éven belül elkövetett súlyos 
megsértése az uniós pénzügyi 
támogatáshoz való hozzáféréstől való 
ideiglenes vagy állandó eltiltást és
pénzbüntetés alkalmazását vonja maga 
után, valamint azt, hogy a megelőzően 
nyújtott uniós támogatást egészében vagy 
részben vissza kell fizetni. Ezeknek az 
intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a 
súlyos jogsértés jellegével, terjedelmével, 
időtartamával és gyakoriságával.
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Indokolás
A támogatásra adott közpénzek nem juttathatók olyan gazdasági szereplőknek, amelyek 
súlyosan megsértik a közös halászati politika szabályait. 

Módosítás104

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
uniós pénzügyi támogatás biztosítására 
csak akkor kerüljön sor, ha az érintett piaci 
szereplőre súlyos jogsértés miatt nem 
alkalmaztak szankciókat az uniós pénzügyi 
támogatás kérelmezését megelőző egy éven 
belül.

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
uniós pénzügyi támogatás biztosítására 
csak akkor kerüljön sor, ha az érintett piaci 
szereplőre súlyos jogsértés miatt nem 
alkalmaztak szankciókat az uniós pénzügyi 
támogatás kérelmezését megelőző három
éven belül.

Or. en

Indokolás
Mivel a „súlyos jogsértések” meghatározásuknál fogva súlyosak, az ezeket sújtó 
büntetéseknek megfelelő elriasztó hatást kell kifejteniük.

Módosítás105

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. Ha a hajó forgalomból való 
kivonásához valamely tagállam vagy a 
Bizottság támogatást nyújt, akkor a 
megelőző három év folyamán az ezen hajó 
korszerűsítése vagy javítása tekintetében 
folyósított uniós pénzügyi támogatást 
vissza kell téríteni.
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Or. en

Indokolás
A Bizottság javasolja, hogy a hajó forgalomból való kivonására a jövőben ne fizessenek 
támogatást. Amennyiben ez jóváhagyásra kerül, úgy ez a módosítás tárgytalanná válik. 
Amennyiben azonban nem, úgy segít annak biztosításában, hogy a közpénzek felhasználása 
megfelelő védelmet élvezzen.


