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Módosítás 228
Alain Cadec

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
3 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 349. cikkére,

Or. fr

Módosítás 229
Carmen Fraga Estévez

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
3 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel a Tanács eljárási 
szabályzatának elfogadásáról szóló 
tanácsi határozatra1,
__________________
1 A Tanács eljárási szabályzatának 
elfogadásáról szóló, 2009. december 1-jei 
2009/937/EU határozata (HL L 325., 
2009.12.11., 35. o.).

Or. es

Módosítás 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az ENSZ 1982. december 10-i 
Tengerjogi Egyezményére,
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Or. en

Módosítás 231
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a halászati ipar stratégiai 
jelentőséggel bír a különböző 
tagállamokban, és magában az Európai 
Unióban a népesség halászati termékekkel 
történő ellátása és élelmezési mérlegének 
egyensúlya szempontjából, valamint a 
parti menti közösségek társadalmi-
gazdasági jóléte, a helyi fejlődés és 
foglalkoztatás szempontjából, biztosítja a 
halászatot megelőző és azt követő 
gazdasági tevékenységek fennmaradását 
és újrateremtését, továbbá a helyi 
kulturális hagyományok megőrzését;
__________________
1 A Tanács eljárási szabályzatának 
elfogadásáról szóló, 2009. december 1-jei 
2009/937/EU határozata (HL L 325., 
2009.12.11., 35. o.).

Or. pt

Módosítás 232
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös halászati politika hatálya 
kiterjed a tengerek biológiai erőforrásainak 
védelmére, ez ezekkel való gazdálkodásra
és ezek kiaknázására. Ezen felül a közös 

(2) A közös halászati politika hatálya 
kiterjed a tengerek biológiai erőforrásainak 
védelmére és a velük való fenntartható
gazdálkodásra. Ezen felül a közös halászati 



AM\901580HU.doc 5/173 PE489.437v01-00

HU

halászati politika hatálya a piaci 
intézkedésekkel és a célkitűzéseit támogató 
pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatban 
kiterjed az édesvizek biológiai 
erőforrásaira és az akvakultúrára, valamint 
a halászati és az akvakultúra-termékek 
feldolgozására és forgalmazására, 
amennyiben ezek a tevékenységek a 
tagállamok területén vagy uniós vizeken 
történnek, beleértve azoknak a 
halászhajóknak a tevékenységeit is, 
amelyek harmadik ország lobogója alatt 
hajóznak és ott is vannak bejegyezve, 
illetve az uniós halászhajók vagy a 
tagállamok állampolgárainak a 
tevékenységeit, nem sértve a lobogó 
szerinti állam elsődleges felelősségét, 
figyelemmel az ENSZ tengerjogi 
egyezményének 117. cikkére.

politika hatálya a piaci intézkedésekkel és 
a célkitűzéseit támogató pénzügyi 
intézkedésekkel kapcsolatban kiterjed az 
édesvizek biológiai erőforrásaira és az 
akvakultúrára, valamint a halászati és az 
akvakultúra-termékek feldolgozására és 
forgalmazására, amennyiben ezek a 
tevékenységek a tagállamok területén vagy 
uniós vizeken történnek, beleértve azoknak 
a halászhajóknak a tevékenységeit is, 
amelyek harmadik ország lobogója alatt 
hajóznak és ott is vannak bejegyezve, 
illetve az uniós halászhajók vagy a 
tagállamok állampolgárainak a 
tevékenységeit, nem sértve a lobogó 
szerinti állam elsődleges felelősségét, 
figyelemmel az ENSZ tengerjogi 
egyezményének 117. cikkére.

Or. en

Módosítás 233
Guido Milana

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös halászati politika hatálya 
kiterjed a tengerek biológiai erőforrásainak 
védelmére, ez ezekkel való gazdálkodásra
és ezek kiaknázására. Ezen felül a közös 
halászati politika hatálya a piaci 
intézkedésekkel és a célkitűzéseit támogató 
pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatban 
kiterjed az édesvizek biológiai 
erőforrásaira és az akvakultúrára, valamint 
a halászati és az akvakultúra-termékek 
feldolgozására és forgalmazására, 
amennyiben ezek a tevékenységek a 
tagállamok területén vagy uniós vizeken 
történnek, beleértve azoknak a 
halászhajóknak a tevékenységeit is, 
amelyek harmadik ország lobogója alatt 

(2) A közös halászati politika hatálya 
kiterjed a tagállamok tengeri biológiai
területeinek és erőforrásainak védelmére
és a velük való gazdálkodásra. Ezen felül a 
közös halászati politika hatálya a piaci 
intézkedésekkel és a célkitűzéseit támogató 
pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatban 
kiterjed az édesvizek biológiai 
erőforrásaira és az akvakultúrára, valamint 
a halászati és az akvakultúra-termékek 
feldolgozására és forgalmazására, 
amennyiben ezek a tevékenységek a 
tagállamok területén vagy uniós vizeken 
történnek, beleértve azoknak a 
halászhajóknak a tevékenységeit is, 
amelyek harmadik ország lobogója alatt 
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hajóznak és ott is vannak bejegyezve, 
illetve az uniós halászhajók vagy a 
tagállamok állampolgárainak a 
tevékenységeit, nem sértve a lobogó 
szerinti állam elsődleges felelősségét, 
figyelemmel az ENSZ tengerjogi 
egyezményének 117. cikkére.

hajóznak és ott is vannak bejegyezve, 
illetve az uniós halászhajók vagy a 
tagállamok állampolgárainak a 
tevékenységeit, nem sértve a lobogó 
szerinti állam elsődleges felelősségét, 
figyelemmel az ENSZ tengerjogi 
egyezményének 117. cikkére.

Or. it

Módosítás 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésnek nem szabad gátat képeznie a 
tengeri erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodás Uniót terhelő 
kötelezettségének teljesítése előtt.

Or. en

Módosítás 235
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy a halászati és az 
akvakultúra-tevékenységek járuljanak 
hozzá a környezetvédelmi, gazdasági és 
társadalmi feltételek hosszú távú
fenntarthatóságához. Ezen túlmenően 
hozzá kell járulnia a termelékenység 
növekedéséhez, a halászati ágazat által 
biztosított méltányos életszínvonalhoz, a 
stabil piacokhoz, biztosítania kell a 

(3) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy a halászati és az 
akvakultúra-tevékenységek garantálják a 
tengerek biológiai termelési 
erőforrásainak meglétét és a tengeri 
ökoszisztémák egészségét, ezáltal pedig
hozzájáruljanak a hosszú távú környezeti, 
gazdasági és társadalmi
fenntarthatósághoz. Ezen túlmenően 
hozzá kell járulnia a termelékenység 
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források elérhetőségét és azt, hogy az áruk 
ésszerű áron jussanak el a fogyasztókhoz.

növekedéséhez, a halászati ágazat által 
biztosított méltányos életszínvonalhoz, a 
piacok stabilitásához, biztosítania kell az 
erőforrások rendelkezésre állását és azt, 
hogy az áruk ésszerű áron jussanak el a 
fogyasztókhoz.

Or. en

Módosítás 236
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy a halászati és az 
akvakultúra-tevékenységek járuljanak 
hozzá a környezetvédelmi, gazdasági és 
társadalmi feltételek hosszú távú 
fenntarthatóságához. Ezen túlmenően 
hozzá kell járulnia a termelékenység 
növekedéséhez, a halászati ágazat által 
biztosított méltányos életszínvonalhoz, a 
stabil piacokhoz, biztosítania kell a 
források elérhetőségét és azt, hogy az áruk 
ésszerű áron jussanak el a fogyasztókhoz.

(3) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy a halászati és az 
akvakultúra-tevékenységek 
hozzájáruljanak a környezetvédelmi, 
gazdasági és társadalmi feltételek hosszú 
távú fenntarthatóságához. Ezen túlmenően 
hozzá kell járulnia a termelékenység 
növekedéséhez, a halászati és akvakultúra-
termékek Európai Unióba érkező 
importjának csökkentéséhez, a halászati és 
akvakultúra-ágazat által biztosított 
méltányos életszínvonalhoz, a piacok 
stabilitásához, biztosítania kell az 
erőforrások rendelkezésre állását és azt, 
hogy az áruk jó minőségben és ésszerű 
áron jussanak el a fogyasztókhoz.

Or. pt

Módosítás 237
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy a halászati és az 
akvakultúra-tevékenységek járuljanak 
hozzá a környezetvédelmi, gazdasági és 
társadalmi feltételek hosszú távú 
fenntarthatóságához. Ezen túlmenően 
hozzá kell járulnia a termelékenység 
növekedéséhez, a halászati ágazat által 
biztosított méltányos életszínvonalhoz, a 
stabil piacokhoz, biztosítania kell a 
források elérhetőségét és azt, hogy az áruk 
ésszerű áron jussanak el a fogyasztókhoz.

(3) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy a halászati és az 
akvakultúra-tevékenységek
költséghatékonyak legyenek, és
hozzájáruljanak a környezetvédelmi, 
gazdasági és társadalmi feltételek hosszú 
távú fenntarthatóságához. Ezen túlmenően 
hozzá kell járulnia a termelékenység 
növekedéséhez, a halászati ágazat által 
biztosított méltányos életszínvonalhoz, a 
piacok stabilitásához, biztosítania kell az 
erőforrások rendelkezésre állását és azt, 
hogy az áruk ésszerű áron jussanak el a 
fogyasztókhoz.

Or. es

Módosítás 238
Luis Manuel Capoulas Santos

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy a halászati és az 
akvakultúra-tevékenységek járuljanak 
hozzá a környezetvédelmi, gazdasági és
társadalmi feltételek hosszú távú
fenntarthatóságához. Ezen túlmenően 
hozzá kell járulnia a termelékenység 
növekedéséhez, a halászati ágazat által 
biztosított méltányos életszínvonalhoz, a 
stabil piacokhoz, biztosítania kell a 
források elérhetőségét és azt, hogy az áruk 
ésszerű áron jussanak el a fogyasztókhoz.

(3) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy a halászati és az 
akvakultúra-tevékenységek fenntarthatóak 
legyenek, és azokat az egészséges tengeri 
környezet megvalósításának céljával 
összeegyeztethető módon irányítják, a 
társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi 
előnyök hosszú távú biztosítása érdekében.
Ezen túlmenően hozzá kell járulnia a 
termelékenység növekedéséhez, a halászati 
ágazat által biztosított méltányos 
életszínvonalhoz, a piacok stabilitásához, 
biztosítania kell az erőforrások 
rendelkezésre állását és azt, hogy az áruk 
ésszerű áron jussanak el a fogyasztókhoz.

Or. pt
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Módosítás 239
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy a halászati és az 
akvakultúra-tevékenységek járuljanak 
hozzá a környezetvédelmi, gazdasági és 
társadalmi feltételek hosszú távú 
fenntarthatóságához. Ezen túlmenően 
hozzá kell járulnia a termelékenység 
növekedéséhez, a halászati ágazat által 
biztosított méltányos életszínvonalhoz, a 
stabil piacokhoz, biztosítania kell a 
források elérhetőségét és azt, hogy az áruk 
ésszerű áron jussanak el a fogyasztókhoz.

(3) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy a halászati és az 
akvakultúra-tevékenységek 
hozzájáruljanak a környezetvédelmi, 
gazdasági és társadalmi feltételek hosszú 
távú fenntarthatóságához. Ezen túlmenően 
hozzá kell járulnia a termelékenység 
növekedéséhez, a halászati ágazat által 
biztosított méltányos életszínvonalhoz, a 
piacok stabilitásához, biztosítania kell az 
erőforrások rendelkezésre állását és azt, 
hogy az áruk ésszerű áron jussanak el a 
fogyasztókhoz. A közös halászati politika 
révén ez idáig nem sikerült e célokat 
elérni, ezért szükségessé vált, hogy az 
Unió alaposan újraértékelje halászati 
gazdálkodását.

Or. en

Módosítás 240
Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy a halászati és az 
akvakultúra-tevékenységek járuljanak 
hozzá a környezetvédelmi, gazdasági és 
társadalmi feltételek hosszú távú 
fenntarthatóságához. Ezen túlmenően 
hozzá kell járulnia a termelékenység 
növekedéséhez, a halászati ágazat által 

(3) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy a halászati és az 
akvakultúra-tevékenységek
hozzájáruljanak a környezetvédelmi, 
gazdasági és társadalmi feltételek hosszú 
távú fenntarthatóságához és az 
élelmezésbiztonsághoz. Ezen túlmenően 
hozzá kell járulnia a termelékenység 



PE489.437v01-00 10/173 AM\901580HU.doc

HU

biztosított méltányos életszínvonalhoz, a 
stabil piacokhoz, biztosítania kell a 
források elérhetőségét és azt, hogy az áruk 
ésszerű áron jussanak el a fogyasztókhoz.

növekedéséhez, a halászati ágazat által 
biztosított méltányos életszínvonalhoz, a 
piacok stabilitásához, biztosítania kell az 
erőforrások rendelkezésre állását és azt, 
hogy az áruk ésszerű áron jussanak el a 
fogyasztókhoz.

Or. en

Módosítás 241
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy a halászati és az 
akvakultúra-tevékenységek járuljanak 
hozzá a környezetvédelmi, gazdasági és 
társadalmi feltételek hosszú távú 
fenntarthatóságához. Ezen túlmenően 
hozzá kell járulnia a termelékenység 
növekedéséhez, a halászati ágazat által 
biztosított méltányos életszínvonalhoz, a
stabil piacokhoz, biztosítania kell a 
források elérhetőségét és azt, hogy az áruk 
ésszerű áron jussanak el a fogyasztókhoz.

(3) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy a halászati és az 
akvakultúra-tevékenységek
hozzájáruljanak a környezetvédelmi, 
gazdasági és társadalmi feltételek hosszú 
távú fenntarthatóságához. Ezen túlmenően 
hozzá kell járulnia a termelékenység 
növekedéséhez, a halászati ágazat által 
biztosított jobb életszínvonalhoz és jobb 
munkakörülményekhez, a piacok 
stabilitásához, biztosítania kell az 
erőforrások rendelkezésre állását és azt, 
hogy az áruk ésszerű áron jussanak el a 
fogyasztókhoz.

Or. el

Módosítás 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A KHP-nek elő kell mozdítania a 
magas foglalkoztatást a halászai és 
akvakultúra-ágazatban, javítania kell a 
halászok és haltenyésztők 
munkakörülményeit biztosítva számukra a 
szociális védelem megfelelő szintjét, 
valamint garantálnia kell a tisztességes és
méltányos versenyfeltételeket a harmadik 
országok és az egyes uniós tagállamok 
között, megakadályozva a bérköltségek 
közötti túlzott különbségekből eredő 
torzulásokat. E tekintetben a közös 
halászati politika feltételeket határoz meg 
a tengerészekre alkalmazandó szociális 
jogszabályok harmonizációja céljából, 
különösen a 188. számú ILO-egyezmény 
és a halászhajók legénységének 
képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat 
ellátásáról szóló egyezmény alapján.

Or. fr

Módosítás 243
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Rendkívül fontos, hogy a közös 
halászati politika a halászati ágazat 
tekintetében olyan megközelítést 
alkalmazzon, amely figyelembe veszi a 
biológiai, ökológiai és társadalmi szinteket 
annak érdekében, hogy a foglalkoztatás és 
a jólét biztosítása céljából 
kompromisszumot teremtsen az egyes 
tengeri térségekben meglévő erőforrások 
állapota és a partközeli és kisüzemi 
halászattól függő part menti közösségek 
társadalmi-gazdasági szövetének 
megóvása között.
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Or. pt

Módosítás 244
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az elv, miszerint a halászati 
gazdálkodást az eltérő sajátosságai 
alapján megkülönböztetett tengeri 
bioföldrajzi régiókra kell alapozni, olyan 
európai szintű elv, amely a leginkább elő 
fogja mozdítani az erőforrások 
fenntarthatóságát és a part menti 
közösségek társadalmi-gazdasági 
szövetének megóvását.

Or. pt

Módosítás 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Unió szerződő fele az 
ENSZ 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének (UNCLOS)17 és ratifikálta 
az ENSZ 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének a kizárólagos gazdasági 
övezeteken túlnyúló halállományok, 
valamint a hosszú távon vándorló 
halállományok védelmére és kezelésére 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló, 1995. december 4-i 
megállapodását (az ENSZ 
halállományokról szóló megállapodása)18.
Elfogadta az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) a 

(4) Az Európai Unió szerződő fele az 
ENSZ 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének (UNCLOS)17 és ratifikálta 
az ENSZ 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének a kizárólagos gazdasági 
övezeteken túlnyúló halállományok, 
valamint a hosszú távon vándorló 
halállományok védelmére és kezelésére 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló, 1995. december 4-i 
megállapodását (az ENSZ 
halállományokról szóló megállapodása)18.
Elfogadta az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) a 
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nemzetközi védelmi és gazdálkodási 
intézkedések nyílt tengeri halászhajók 
általi betartásának előmozdításáról szóló, 
1993. november 24-i megállapodását19 is.
Ezek a nemzetközi eszközök elsősorban 
állománymegőrzési kötelezettségeket írnak 
elő, többek között a következőkre 
vonatkozó kötelezettségeket: 
állományvédelmi és -kezelési intézkedések 
meghozatala a tengeri erőforrások 
fenntartására és helyreállítására a 
legnagyobb fenntartható hozamot biztosító 
szinten mind a nemzeti joghatóság alá 
tartozó területek, mind a nyílt tengerek 
tekintetében, illetve együttműködés más 
államokkal e célból; az elővigyázatossági 
megközelítés széles körű alkalmazása a 
halállományok megőrzésére, kezelésére és 
kiaknázására; az állományvédelmi és -
kezelési intézkedések 
összeegyeztethetőségének biztosítása a 
különböző hatásköri státusszal rendelkező 
tengeri területeken előforduló tengeri 
erőforrások esetében; a tengerhasználat 
más jogszerű formáinak kellő figyelembe 
vétele.  A közös halászati politikának 
segítenie kell az Uniót az említett 
nemzetközi eszközökből fakadó 
nemzetközi kötelezettségei megfelelő 
teljesítésében. Amennyiben a tagállamok a 
közös halászati politika keretében 
állományvédelmi és kezelési 
intézkedéseket hoznak, akkor egyúttal úgy 
kell eljárniuk, hogy az minden tekintetben 
összhangban legyen a szóban forgó 
nemzetközi eszközökből fakadó 
nemzetközi állományvédelmi és 
együttműködési kötelezettségekkel.

nemzetközi védelmi és gazdálkodási 
intézkedések nyílt tengeri halászhajók 
általi betartásának előmozdításáról szóló, 
1993. november 24-i megállapodását19 is.
Ezek a nemzetközi eszközök elsősorban 
állománymegőrzési kötelezettségeket írnak 
elő, többek között a következőkre 
vonatkozó kötelezettségeket: 
állományvédelmi és -kezelési intézkedések 
meghozatala a tengeri erőforrások 
fenntartására és helyreállítására a 
legnagyobb fenntartható hozamot biztosító 
szinten mind a nemzeti joghatóság alá 
tartozó területek, mind a nyílt tengerek 
tekintetében, illetve együttműködés más 
államokkal e célból; az állományvédelmi 
és -kezelési intézkedések 
összeegyeztethetőségének biztosítása a 
különböző hatásköri státusszal rendelkező 
tengeri területeken előforduló tengeri 
erőforrások esetében; a tengerhasználat 
más jogszerű formáinak kellő figyelembe 
vétele. A közös halászati politikának 
segítenie kell az Uniót az említett 
nemzetközi eszközökből fakadó 
nemzetközi kötelezettségei megfelelő 
teljesítésében. Amennyiben a tagállamok a 
közös halászati politika keretében 
állományvédelmi és kezelési 
intézkedéseket hoznak, akkor egyúttal úgy 
kell eljárniuk, hogy az minden tekintetben 
összhangban legyen a szóban forgó 
nemzetközi eszközökből fakadó 
nemzetközi állományvédelmi és 
együttműködési kötelezettségekkel.

Or. en

Módosítás 246
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Unió szerződő fele az 
ENSZ 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének (UNCLOS) és ratifikálta 
az ENSZ 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének a kizárólagos gazdasági 
övezeteken túlnyúló halállományok, 
valamint a hosszú távon vándorló 
halállományok védelmére és kezelésére 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló, 1995. december 4-i 
megállapodását (az ENSZ 
halállományokról szóló megállapodása).
Elfogadta az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) a 
nemzetközi védelmi és gazdálkodási 
intézkedések nyílt tengeri halászhajók 
általi betartásának előmozdításáról szóló, 
1993. november 24-i megállapodását is.
Ezek a nemzetközi eszközök elsősorban 
állománymegőrzési kötelezettségeket írnak 
elő, többek között a következőkre 
vonatkozó kötelezettségeket: 
állományvédelmi és -kezelési intézkedések 
meghozatala a tengeri erőforrások 
fenntartására és helyreállítására a 
legnagyobb fenntartható hozamot biztosító 
szinten mind a nemzeti joghatóság alá 
tartozó területek, mind a nyílt tengerek 
tekintetében, illetve együttműködés más 
államokkal e célból; az elővigyázatossági 
megközelítés széles körű alkalmazása a 
halállományok megőrzésére, kezelésére és 
kiaknázására; az állományvédelmi és -
kezelési intézkedések 
összeegyeztethetőségének biztosítása a 
különböző hatásköri státusszal rendelkező 
tengeri területeken előforduló tengeri 
erőforrások esetében; a tengerhasználat 
más jogszerű formáinak kellő figyelembe 
vétele.  A közös halászati politikának 
segítenie kell az Uniót az említett 
nemzetközi eszközökből fakadó 
nemzetközi kötelezettségei megfelelő 
teljesítésében. Amennyiben a tagállamok a 
közös halászati politika keretében 

(4) Az Európai Unió szerződő fele az 
ENSZ 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének (UNCLOS) és ratifikálta 
az ENSZ 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének a kizárólagos gazdasági 
övezeteken túlnyúló halállományok, 
valamint a hosszú távon vándorló 
halállományok védelmére és kezelésére 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló, 1995. december 4-i 
megállapodását (az ENSZ 
halállományokról szóló megállapodása).
Elfogadta az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) a 
nemzetközi védelmi és gazdálkodási 
intézkedések nyílt tengeri halászhajók 
általi betartásának előmozdításáról szóló, 
1993. november 24-i megállapodását19 is.
Ezek a nemzetközi eszközök elsősorban 
állománymegőrzési kötelezettségeket írnak 
elő, többek között a következőkre 
vonatkozó kötelezettségeket: 
állományvédelmi és -kezelési intézkedések 
meghozatala a tengeri erőforrások 
fenntartására és helyreállítására a 
legnagyobb fenntartható hozamot biztosító 
szinten mind a nemzeti joghatóság alá 
tartozó területek, mind a nyílt tengerek 
tekintetében, illetve együttműködés más 
államokkal e célból; az elővigyázatossági 
megközelítés széles körű alkalmazása a 
halállományok megőrzésére, kezelésére és 
kiaknázására; az állományvédelmi és -
kezelési intézkedések 
összeegyeztethetőségének biztosítása a 
különböző hatásköri státusszal rendelkező 
tengeri területeken előforduló tengeri 
erőforrások esetében; a tengerhasználat 
más jogszerű és szabályozott formáinak 
kellő figyelembe vétele. A közös halászati 
politikának segítenie kell az Uniót az 
említett nemzetközi eszközökből fakadó 
nemzetközi kötelezettségei megfelelő 
teljesítésében, előmozdítva az említett 
bevált gyakorlatok elfogadását világszerte 
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állományvédelmi és kezelési 
intézkedéseket hoznak, akkor egyúttal úgy 
kell eljárniuk, hogy az minden tekintetben 
összhangban legyen a szóban forgó 
nemzetközi eszközökből fakadó 
nemzetközi állományvédelmi és 
együttműködési kötelezettségekkel.

a halászati erőforrások fenntarthatósága 
és a világ flottáinak az élő vízi 
erőforrásokhoz való méltányos 
hozzáférése érdekében. Amennyiben a 
tagállamok a közös halászati politika 
keretében állományvédelmi és kezelési 
intézkedéseket hoznak, akkor egyúttal úgy 
kell eljárniuk, hogy az minden tekintetben 
összhangban legyen a szóban forgó 
nemzetközi eszközökből fakadó 
nemzetközi állományvédelmi és 
együttműködési kötelezettségekkel.

Or. pt

Módosítás 247
Guido Milana, Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Unió szerződő fele az 
ENSZ 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének (UNCLOS) és ratifikálta 
az ENSZ 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének a kizárólagos gazdasági 
övezeteken túlnyúló halállományok, 
valamint a hosszú távon vándorló 
halállományok védelmére és kezelésére 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló, 1995. december 4-i 
megállapodását (az ENSZ 
halállományokról szóló megállapodása). 
Elfogadta az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) a 
nemzetközi védelmi és gazdálkodási 
intézkedések nyílt tengeri halászhajók 
általi betartásának előmozdításáról szóló, 
1993. november 24-i megállapodását is. 
Ezek a nemzetközi eszközök elsősorban 
állománymegőrzési kötelezettségeket írnak 
elő, többek között a következőkre 
vonatkozó kötelezettségeket: 
állományvédelmi és -kezelési intézkedések 

(4) Az Európai Unió szerződő fele az 
ENSZ 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének (UNCLOS), és ratifikálta 
az ENSZ 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének a kizárólagos gazdasági 
övezeteken túlnyúló halállományok, 
valamint a hosszú távon vándorló 
halállományok védelmére és kezelésére 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló, 1995. december 4-i 
megállapodását (az ENSZ 
halállományokról szóló megállapodása). 
Elfogadta az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) a 
nemzetközi védelmi és gazdálkodási 
intézkedések nyílt tengeri halászhajók 
általi betartásának előmozdításáról szóló, 
1993. november 24-i megállapodását19 is. 
Ezek a nemzetközi eszközök elsősorban 
állománymegőrzési kötelezettségeket írnak 
elő, többek között a következőkre 
vonatkozó kötelezettségeket: 
állományvédelmi és -kezelési intézkedések 
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meghozatala a tengeri erőforrások 
fenntartására és helyreállítására a 
legnagyobb fenntartható hozamot biztosító 
szinten mind a nemzeti joghatóság alá 
tartozó területek, mind a nyílt tengerek 
tekintetében, illetve együttműködés más 
államokkal e célból; az elővigyázatossági 
megközelítés széles körű alkalmazása a 
halállományok megőrzésére, kezelésére és 
kiaknázására; az állományvédelmi és -
kezelési intézkedések 
összeegyeztethetőségének biztosítása a 
különböző hatásköri státusszal rendelkező 
tengeri területeken előforduló tengeri 
erőforrások esetében; a tengerhasználat 
más jogszerű formáinak kellő figyelembe 
vétele.  A közös halászati politikának 
segítenie kell az Uniót az említett 
nemzetközi eszközökből fakadó 
nemzetközi kötelezettségei megfelelő
teljesítésében. Amennyiben a tagállamok a 
közös halászati politika keretében 
állományvédelmi és kezelési 
intézkedéseket hoznak, akkor egyúttal úgy 
kell eljárniuk, hogy az minden tekintetben 
összhangban legyen a szóban forgó 
nemzetközi eszközökből fakadó 
nemzetközi állományvédelmi és 
együttműködési kötelezettségekkel.

meghozatala a tengeri erőforrások 
fenntartására és helyreállítására a 
legnagyobb fenntartható hozamot biztosító 
szinten mind a nemzeti joghatóság alá 
tartozó területek, mind a nyílt tengerek 
tekintetében, illetve együttműködés más 
államokkal e célból; az elővigyázatossági 
megközelítés széles körű alkalmazása a 
halállományok megőrzésére, kezelésére és 
kiaknázására; az állományvédelmi és -
kezelési intézkedések 
összeegyeztethetőségének biztosítása a 
különböző hatásköri státusszal rendelkező 
tengeri területeken előforduló tengeri 
erőforrások esetében; a tengerhasználat 
más jogszerű formáinak kellő figyelembe 
vétele. Az összes közös tengerre 
vonatkozó, összehangolt fenntartható 
halászati politika, valamint a szomszédos 
országokkal való együttműködés és a 
közös állományokkal való gazdálkodás 
javítása érdekében az Uniónak arra kell 
törekednie, hogy fenntartható halászati 
együttműködési megállapodásokat kössön 
az említett országokkal, amelyek 
keretében az Unió pénzügyi és technikai 
segítséget nyújthat, ha cserébe a 
fenntartható gazdálkodásra vonatkozóan 
ugyanazon vagy hasonló szabályokat 
alkalmaznak, mint az Unióban. A közös 
halászati politikának segítenie kell az Uniót 
az említett nemzetközi eszközökből fakadó 
nemzetközi kötelezettségei megfelelő 
teljesítésében. Amennyiben a tagállamok a 
közös halászati politika keretében 
állományvédelmi és kezelési 
intézkedéseket hoznak, akkor egyúttal úgy 
kell eljárniuk, hogy az minden tekintetben 
összhangban legyen a szóban forgó 
nemzetközi eszközökből fakadó 
nemzetközi állományvédelmi és 
együttműködési kötelezettségekkel.

Or. it
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Módosítás 248
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A KHP-nek biztosítania kell a 
foglalkoztatást a halászai és akvakultúra-
ágazatban, és hozzá kell járulnia a 
halászok és haltenyésztők 
munkakörülményeinek javításához, 
figyelembe véve a halászati tevékenység 
szociális dimenzióját. A közös halászati 
politikát össze kell hangolni az Unió 
kereskedelmi és vámpolitikáival a 
harmadik országokból az Európa Unióba 
érkező import és a közösségi termelőknek 
fizetett árakra gyakorolt hatásának 
ellenőrzése és annak érdekében, hogy 
tisztességes és méltányos feltételeket 
teremtsenek a harmadik országokkal 
folytatott versenyben, különösen a 
bérköltségek közötti túlzott 
különbségekből eredő torzulásokat 
megakadályozva.

Or. fr

Módosítás 249
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
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hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2020-ra biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

Or. fr

Módosítás 250
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón és 
a 2010. évi nagojai csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes azon állományok esetében, 
amelyeknél lehetséges, 2015-re, legkésőbb 
pedig 2020-ra biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

Or. fr
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Módosítás 251
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szint fölé kerüljön és maradjon, 
amely képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

Or. en

Módosítás 252
Carmen Fraga Estévez

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai megállapodtak, 
hogy fellépnek a halállományok 
folyamatos csökkenése ellen. Ezért az 
Európai Uniónak fejlesztenie kell a közös 
halászati politikáját annak biztosítása 
érdekében, hogy tengerek biológiai 
erőforrásainak kiaknázási mértéke kiemelt 



PE489.437v01-00 20/173 AM\901580HU.doc

HU

kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

területként olyan szint körülire kerüljön és 
maradjon, amely képes lehetőség szerint
2015-re, legkésőbb pedig 2020-ra 
valamennyi kereskedelmi állomány 
esetében biztosítani, hogy a kiaknázott 
állományokból a legnagyobb fenntartható 
hozamot termeljék ki. Ha kevesebb 
tudományos információ áll rendelkezésre, 
ez szükségessé teheti a legnagyobb 
fenntartható hozam helyett más mutatók 
alkalmazását.

Or. es

Indokolás

Mivel gyakorlatilag megvalósíthatatlan a maximális fenntartható hozam célkitűzésének 2015-
ig való elérése minden állomány, különösen a vegyes halászatok esetében, a nagojai 
konferencián megállapított kritériumokat is meg kell említeni.

Módosítás 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes, ahol csak lehet, 2015-re biztosítani, 
hogy a kiaknázott állományokból a 
legnagyobb fenntartható hozamot termeljék 
ki. Ha kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.
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Or. en

Módosítás 254
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak
fejlesztenie kell a közös halászati
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai – nem kötelező 
érvényűen – elkötelezték magukat 
amellett, hogy fellépnek a halállományok 
folyamatos csökkenése ellen. Ezért az 
Európai Uniónak közös halászati
politikájának fejlesztésében arra kell 
törekednie, hogy biztosítsa, hogy a 
tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke olyan szintre kerüljön 
és maradjon, amely képes a lehető 
legrövidebb időn belül, fokozatosan, a 
különböző típusú – vegyes vagy egy fajjal 
foglalkozó – halászathoz igazítva és 
mindig tudományos alapon biztosítani, 
hogy a kiaknázott állományokból a 
legnagyobb fenntartható hozamot termeljék 
ki. Ha kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását, figyelembe 
véve az érdekelt felek, nevezetesen a 
tanácsadó testületek véleményét.

Or. pt

Módosítás 255
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes, ahol csak lehet, 2015-re biztosítani, 
hogy a kiaknázott állományokból a 
legnagyobb fenntartható hozamot termeljék 
ki. Ha kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

Or. en

Módosítás 256
Luis Manuel Capoulas Santos

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón 
az Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó
2010. évi nagojai csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke olyan szintre kerüljön 
és maradjon, amely képes lehetőség szerint
2015-re, legkésőbb pedig 2020-ra
biztosítani, hogy a kiaknázott 
állományokból a legnagyobb fenntartható 
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kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

hozamot termeljék ki. Ha kevesebb 
tudományos információ áll rendelkezésre, 
ez szükségessé teheti a legnagyobb 
fenntartható hozam helyett más mutatók 
alkalmazását.

(A tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke és a maximális 
fenntartható hozam tagállamok általi 
elérésének határidejére vonatkozó „2015-
re” kifejezést a rendeletre irányuló 
javaslat teljes szövegében a „lehetőség 
szerint 2015-re, legkésőbb pedig 2020-ra” 
kifejezéssel kell helyettesíteni.)

Or. pt

Módosítás 257
Diane Dodds, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy a kiaknázott állományok szintjei
kiemelt területként és ahol csak lehetséges 
azon szintek fölé kerüljenek és 
maradjanak, amelyek képesek 2015-re 
biztosítani a legnagyobb fenntartható
hozam kitermelését. Ha kevesebb 
tudományos információ áll rendelkezésre, 
ez szükségessé teheti a legnagyobb 
fenntartható hozam helyett más mutatók 
alkalmazását.

Or. en
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Módosítás 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes, ahol csak lehet, 2015-re biztosítani, 
hogy a kiaknázott állományokból a 
legnagyobb fenntartható hozamot termeljék 
ki. Ha kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Az Európa Bizottság 2002. évi fenntartható fejlődésről szóló johannesburgi nyilatkozat 
melletti, a legnagyobb fenntartható hozam 2015-ig való elérésére vonatkozó 
kötelezettségvállalása tartalmazta az „ahol csak lehet” megszorítást, amelyet az említett 
törekvésre vonatkozó fontos és átfogó fenntartásaként meg kell tartani, különösen a vegyes 
halászatok terén.

Módosítás 259
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak fokozatos biztosítása 
érdekében, hogy a tengerek biológiai 
erőforrásainak kiaknázási mértéke kiemelt 
területként olyan szintre kerüljön és 
maradjon, amely képes azon halászatok 
esetében, ahol lehetséges 2015-re, azon 
halászatok esetében pedig, ahol korábban 
lehetetlen, legkésőbb 2020-ra biztosítani, 
hogy a kiaknázott állományokból a 
legnagyobb fenntartható hozamot termeljék 
ki.

Or. es

Módosítás 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szint fölé kerüljön és maradjon, 
amely képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
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kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

Or. en

Módosítás 261
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy a tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes, ahol csak lehet és az egyes 
halászatokhoz igazítva, 2015-re 
biztosítani, hogy a kiaknázott 
állományokból a legnagyobb fenntartható 
hozamot termeljék ki. Ha kevesebb 
tudományos információ áll rendelkezésre, 
ez szükségessé teheti a legnagyobb 
fenntartható hozam helyett más mutatók 
alkalmazását.

Or. es

Módosítás 262
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy a tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes, ahol csak lehet, 2015-re biztosítani, 
hogy a kiaknázott állományokból a 
legnagyobb fenntartható hozamot termeljék 
ki. Ha kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

Or. en

Módosítás 263
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy a tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke olyan szintre kerüljön 
és maradjon, amely képes, ahol 
megvalósítható, 2015-re, más fajok 
esetében pedig legkésőbb 2020-ra
biztosítani, hogy a kiaknázott 



PE489.437v01-00 28/173 AM\901580HU.doc

HU

kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

állományokból a legnagyobb fenntartható 
hozamot termeljék ki. Ha kevesebb 
tudományos információ áll rendelkezésre, 
ez szükségessé teheti a legnagyobb 
fenntartható hozam helyett más mutatók 
alkalmazását.

Or. el

Módosítás 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy a tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes, ahol csak lehet, 2015-re, ellenkező 
esetben – a nagojai kritériumokkal 
összhangban – 2020-ra biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

Or. es

Módosítás 265
Catherine Trautmann
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki. Ha 
kevesebb tudományos információ áll 
rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

(5) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
2002. évi johannesburgi csúcstalálkozón és 
a 2010. évi nagojai csúcstalálkozón az 
Európai Unió és tagállamai elkötelezték 
magukat amellett, hogy fellépnek a 
halállományok folyamatos csökkenése 
ellen. Ezért az Európai Uniónak 
fejlesztenie kell a közös halászati 
politikáját annak biztosítása érdekében, 
hogy a tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázási mértéke kiemelt területként 
olyan szintre kerüljön és maradjon, amely 
képes azon állományok esetében, 
amelyeknél lehetséges, 2015-re, legkésőbb 
pedig szakaszonként haladva 2020-ra
biztosítani, hogy a kiaknázott 
állományokból a legnagyobb fenntartható 
hozamot termeljék ki. Ha kevesebb 
tudományos információ áll rendelkezésre, 
ez szükségessé teheti a legnagyobb 
fenntartható hozam helyett más mutatók 
alkalmazását.

Or. fr

Módosítás 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ENSZ tengerjogi egyezményében 
rögzített maximális fenntartható hozam 
fogalma jogilag kötelező halászati 
gazdálkodási célkitűzés az Unió számára 
az egyezmény 1998-as ratifikálása óta.

Or. en
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Módosítás 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A halászati ágazat hosszú távú, 
köztámogatás nélküli gazdasági 
fenntarthatóságát csupán úgy lehet 
biztosítani, ha olyan állománypusztulási 
arányokat fogadnak el, amelyek 
alacsonyabbak az ahhoz szükségesnél, 
hogy az állományokat a maximális 
fenntartható hozam termelésére képes 
szintet meghaladó szinten tartsák.

Or. en

Módosítás 268
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A halászati célkitűzéseket a 2011–2020 
biológiai sokféleségi stratégiai tervről 
szóló határozat rögzítette, és a közös 
halászati politikának biztosítania kell az 
Európai Tanács által elfogadott biológiai 
sokféleségi célokat, továbbá az
„Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia” című 
bizottsági közlemény célkitűzéseivel való 
összhangot, különösen a 2015-ig elérendő 
maximális fenntartható hozam területén.

(6) A halászati célkitűzéseket a 2011–2020 
biológiai sokféleségi stratégiai tervről 
szóló határozat rögzítette, és a közös 
halászati politikának biztosítania kell az 
Európai Tanács által elfogadott biológiai 
sokféleségi célokat, továbbá az
„Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia” című 
bizottsági közlemény célkitűzéseivel való 
összhangot, különösen a 2020-ig elérendő 
maximális fenntartható hozam területén.

Or. fr
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Módosítás 269
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A halászati célkitűzéseket a 2011–2020 
biológiai sokféleségi stratégiai tervről 
szóló határozat rögzítette, és a közös 
halászati politikának biztosítania kell az 
Európai Tanács által elfogadott biológiai 
sokféleségi célokat, továbbá az
„Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia” című 
bizottsági közlemény célkitűzéseivel való 
összhangot, különösen a 2015-ig elérendő 
maximális fenntartható hozam területén.

(6) A halászati célkitűzéseket a 2011–2020 
biológiai sokféleségi stratégiai tervről 
szóló határozat rögzítette, és a közös 
halászati politikának biztosítania kell az 
Európai Tanács által elfogadott biológiai 
sokféleségi célokat, továbbá az
„Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia” című 
bizottsági közlemény célkitűzéseivel való 
összhangot, különösen az erre lehetőséget 
nyújtó állományok esetében 2015-ig, 
illetve legkésőbb 2020-ig elérendő 
maximális fenntartható hozam területén.

Or. fr

Módosítás 270
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Mivel a közös halászati politika elő 
fogja segíteni a tengerek biológiai 
erőforrásainak megőrzését, a velük való 
gazdálkodást és fenntartható 
kiaknázásukat, a rendelkezések 
végrehajtása előtt az Európai 
Bizottságnak el kell készítenie a 
halállományok állapotának európai 
térképét, amelynek tartalmaznia kell az 
egyes tagállamokra és halászati jogaikra 
vonatkozó elemzéseket is. Ennek 
segítségével értékelést lehet majd készíteni 
a rendelkezések végrehajtásának 
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eredményeiről.

Or. es

Módosítás 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tengerek biológiai erőforrásait az 
elővigyázatos megközelítésen alapulva, 
fenntartható módon kell kiaknázni, amely 
a Szerződés 191. cikke (2) bekezdésének 
első albekezdésében említett 
elővigyázatossági alapelvből ered.

törölve

Or. en

Módosítás 272
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tengerek biológiai erőforrásait az 
elővigyázatos megközelítésen alapulva, 
fenntartható módon kell kiaknázni, amely a 
Szerződés 191. cikke (2) bekezdésének 
első albekezdésében említett 
elővigyázatossági alapelvből ered.

(7) A tengerek biológiai erőforrásait az 
elővigyázatos megközelítésen alapulva, 
fenntartható módon kell kiaknázni, amely a 
Szerződés 191. cikke (2) bekezdésének 
első albekezdésében említett 
elővigyázatossági alapelvből ered. A 
halászati flotta valamennyi szegmensének 
tartania kell magát ehhez az elvhez.

Or. en

Módosítás 273
Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tengerek biológiai erőforrásait az 
elővigyázatos megközelítésen alapulva, 
fenntartható módon kell kiaknázni, amely a 
Szerződés 191. cikke (2) bekezdésének 
első albekezdésében említett 
elővigyázatossági alapelvből ered.

(7) A tengerek biológiai erőforrásait az 
elővigyázatos megközelítésen alapulva, 
fenntartható módon kell kiaknázni, amely a 
Szerződés 191. cikke (2) bekezdésének 
első albekezdésében említett 
elővigyázatossági alapelvből ered. E 
megközelítés alkalmazása során 
figyelembe kell venni az érintett halászati 
erőforrásoktól függő halászközösségekről 
készült társadalmi-gazdasági 
hatástanulmányok eredményeit, 
amennyiben rendelkezésre állnak.

Or. pt

Módosítás 274
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tengerek biológiai erőforrásait az 
elővigyázatos megközelítésen alapulva,
fenntartható módon kell kiaknázni, amely
a Szerződés 191. cikke (2) bekezdésének 
első albekezdésében említett 
elővigyázatossági alapelvből ered.

(7) A tengerek biológiai erőforrásait 
fenntartható módon, a Szerződés 191. 
cikke (2) bekezdésének első 
albekezdésében említett elővigyázatossági 
alapelvből eredő elővigyázatos 
megközelítésre alapozva, de mindig 
tudományos adatok és kritériumok 
alapján kell kiaknázni.

Or. es

Módosítás 275
Lucas Hartong
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közös halászati politikának hozzá 
kell járulnia a tengeri környezet 
védelméhez, különösen a tengeri 
környezetvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 
2008/56/EK európai parlamenti és a 
tanácsi irányelv (tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv) 1. 
cikkének (1) bekezdésében megjelölt, 
legkésőbb 2020-ig elérendő jó 
környezetvédelmi állapot eléréséhez.

törölve

Or. nl

Módosítás 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közös halászati politikának hozzá 
kell járulnia a tengeri környezet 
védelméhez, különösen a tengeri 
környezetvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 
2008/56/EK európai parlamenti és a tanácsi 
irányelv (tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv) 1. cikkének (1) 
bekezdésében megjelölt, legkésőbb 2020-
ig elérendő jó környezetvédelmi állapot 
eléréséhez.

(8) A közös halászati politikának hozzá 
kell járulnia a tengeri környezet 
védelméhez, különösen a természetes 
élőhelyekről és a vadon élő madarakról 
szóló, valamint a Natura 2000 irányelvek 
célkitűzéseihez és a tengeri 
környezetvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 
2008/56/EK európai parlamenti és a tanácsi 
irányelv (tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv) 1. cikkének (1) 
bekezdésében megjelölt, legkésőbb 2020-
ig elérendő jó környezetvédelmi állapot 
eléréséhez.

Or. fr
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Módosítás 277
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Elsődleges fontossággal bír, hogy a 
közös halászati politika hozzájáruljon az 
Európai Unió „Energia 2020” 
stratégiájához (COM(2010)0639) olyan 
intézkedések révén, melyek előmozdítják 
az alacsony üzemanyag-fogyasztású és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
halászati ipar fejlődését.

Or. fr

Módosítás 278
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A közös halászati politikának hozzá 
kell járulnia a közösségi piac magas 
tápértékű élelmiszerrel való ellátásához is, 
csökkentve ezáltal a belső piac 
élelmiszerfüggőségét, továbbá hozzá kell 
járulnia a közvetlen és közvetett 
munkahelyteremtéshez és a gazdasági 
fejlődéshez a partvidékeken. 

Or. pt

Módosítás 279
Lucas Hartong
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Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A halászati gazdálkodás terén 
ökoszisztéma-alapú megközelítést kell 
alkalmazni, a halászati tevékenységek 
környezetvédelmi hatásait korlátozni kell, 
és a nem szándékos fogásokat 
minimalizálni szükséges, majd 
fokozatosan fel kell számolni.

törölve

Or. nl

Módosítás 280
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A halászati gazdálkodás terén 
ökoszisztéma-alapú megközelítést kell 
alkalmazni, a halászati tevékenységek
környezetvédelmi hatásait korlátozni kell, 
és a nem szándékos fogásokat
minimalizálni szükséges, majd 
fokozatosan fel kell számolni.

(9) A halászati gazdálkodás terén 
ökoszisztéma-alapú megközelítést kell 
alkalmazni, a halászati tevékenységek
környezeti hatásait korlátozni kell, és a 
nem szándékos fogásokat jelentős 
mértékben csökkenteni kell, majd 
fokozatosan fel kell számolni, amennyire 
csak lehetséges, különösen a 
halászeszközök szelektivitásának 
fejlesztésébe történő beruházások révén.

Or. fr

Módosítás 281
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A halászati gazdálkodás terén 
ökoszisztéma-alapú megközelítést kell 
alkalmazni, a halászati tevékenységek 
környezetvédelmi hatásait korlátozni kell, 
és a nem szándékos fogásokat 
minimalizálni szükséges, majd fokozatosan 
fel kell számolni.

(9) A halászati gazdálkodás terén 
ökoszisztéma-alapú megközelítést kell 
alkalmazni, a halászati tevékenységek 
környezetvédelmi hatásait korlátozni kell, 
és a nem szándékos fogásokat 
minimalizálni szükséges, majd 
fokozatosan, amennyire technikailag 
lehetséges, fel kell számolni.

Or. fr

Módosítás 282
Carmen Fraga Estévez

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A halászati gazdálkodás terén 
ökoszisztéma-alapú megközelítést kell 
alkalmazni, a halászati tevékenységek 
környezetvédelmi hatásait korlátozni kell, 
és a nem szándékos fogásokat
minimalizálni szükséges, majd
fokozatosan fel kell számolni.

(9) A halászati gazdálkodás terén 
ökoszisztéma-alapú megközelítést kell 
alkalmazni annak biztosítása érdekében,
hogy az emberi tevékenységek csak 
korlátozott hatást gyakoroljanak a tengeri 
környezetre, és annak érdekében, hogy a 
nem szándékos fogásokat minimalizálják 
és fokozatosan felszámolják.

Or. es

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy a halászati tevékenység hatást gyakorol a tengeri ökoszisztémára, ennek 
pedig nem szabad átlépnie bizonyos határokat, ám az ökoszisztémára vonatkozó célkitűzést a
többi, a tengeri környezetet szintén befolyásoló tevékenységgel összhangban kell 
meghatározni.

Módosítás 283
Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A halászati gazdálkodás terén 
ökoszisztéma-alapú megközelítést kell 
alkalmazni, a halászati tevékenységek 
környezetvédelmi hatásait korlátozni kell, 
és a nem szándékos fogásokat
minimalizálni szükséges, majd 
fokozatosan fel kell számolni.

(9) A halászati gazdálkodás terén 
ökoszisztéma-alapú megközelítést kell 
alkalmazni, a halászati tevékenységek 
környezetvédelmi hatásait ellenőrzés alatt
kell tartani, és lépéseket kell tenni a nem 
szándékos fogásokat minimalizálására és 
fokozatos felszámolására, figyelembe véve 
a tengeri ökoszisztéma és a halászat 
egyedi jellemzőit.

Or. pt

Módosítás 284
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A halászati gazdálkodás terén
ökoszisztéma-alapú megközelítést kell 
alkalmazni, a halászati tevékenységek 
környezetvédelmi hatásait korlátozni kell, 
és a nem szándékos fogásokat 
minimalizálni szükséges, majd fokozatosan 
fel kell számolni.

(9) A halászati gazdálkodás terén
ökoszisztéma- és tengeri területrendezés-
alapú megközelítést kell alkalmazni, a
nem fenntartható halászati tevékenységek 
környezetvédelmi hatásait korlátozni kell,
a környezetszennyezés, valamint a 
városfejlesztés és a turizmus tengeri 
környezetre gyakorolt hátrányos hatásait 
csökkenteni kell, és a nem szándékos 
fogásokat minimalizálni szükséges, majd 
fokozatosan fel kell számolni.

Or. es

Módosítás 285
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ezért az Európai Uniónak fejlesztenie 
kell a közös halászati politikáját annak 
biztosítása érdekében, hogy tengerek 
biológiai erőforrásainak kiaknázási 
mértéke kiemelt területként olyan szintre 
kerüljön és maradjon, amely képes 2015-re 
biztosítani, hogy a kiaknázott 
állományokból a legnagyobb fenntartható 
hozamot termeljék ki.

(9) Ezért az Európai Uniónak fejlesztenie 
kell a közös halászati politikáját annak 
biztosítása érdekében, hogy a tengerek 
biológiai erőforrásainak kiaknázási 
mértéke kiemelt területként olyan szintre 
kerüljön és maradjon, amely képes, azon 
tengeri ökoszisztémákban, ahol 
lehetséges, 2015-re biztosítani, hogy a 
kiaknázott állományokból a legnagyobb 
fenntartható hozamot termeljék ki.

Or. el

Módosítás 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
bevonása és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása uniós,
nemzeti, regionális és helyi szinteken, 
továbbá a más uniós szakpolitikákkal 
együtt tett intézkedések kölcsönös 
összeegyeztethetősége és összhangja.

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
bevonása a tanácsadó testületeken 
keresztül és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szinteken, 
továbbá a más uniós szakpolitikákkal 
együtt tett intézkedések kölcsönös 
összeegyeztethetősége és összhangja.

Or. fr

Módosítás 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
bevonása és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szinteken, 
továbbá a más uniós szakpolitikákkal 
együtt tett intézkedések kölcsönös 
összeegyeztethetősége és összhangja.

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a pontos és naprakész
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
bevonása és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szinteken, 
továbbá a más uniós szakpolitikákkal 
együtt tett intézkedések kölcsönös 
összeegyeztethetősége és összhangja.

Or. en

Módosítás 288
Lucas Hartong

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
bevonása és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szinteken, 
továbbá a más uniós szakpolitikákkal 
együtt tett intézkedések kölcsönös 
összeegyeztethetősége és összhangja.

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
bevonása és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása
nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi 
szinteken, továbbá a más uniós 
szakpolitikákkal együtt tett intézkedések 
kölcsönös összeegyeztethetősége és 
összhangja.
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Or. nl

Módosítás 289
Marek Józef Gróbarczyk
az ECR képviselőcsoport nevében 

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
bevonása és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szinteken, 
továbbá a más uniós szakpolitikákkal 
együtt tett intézkedések kölcsönös 
összeegyeztethetősége és összhangja.

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
bevonása és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szinteken, 
továbbá a más uniós szakpolitikákkal 
együtt tett intézkedések kölcsönös 
összeegyeztethetősége és összhangja. A 
Bizottságnak, az Európai Parlamentnek 
és a tagállamoknak fokozniuk kell 
erőfeszítéseiket a közös halászati politika 
regionális jellegének megerősítésére 
vonatkozóan az EUMSZ 2. cikkének (1) 
bekezdését illetően, és javaslatot kell 
tenniük a Szerződés e cél elérését szolgáló 
további módosításaira.

Or. en

Módosítás 290
Carmen Fraga Estévez

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
bevonása és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szinteken, 
továbbá a más uniós szakpolitikákkal 
együtt tett intézkedések kölcsönös 
összeegyeztethetősége és összhangja.

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
bevonása és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása uniós,
regionális, nemzeti és helyi szinteken, 
továbbá a más uniós szakpolitikákkal 
együtt tett intézkedések kölcsönös 
összeegyeztethetősége és összhangja.

Or. es

Indokolás

Mivel a reform egyik célja a regionalizáció, a feladatok meghatározásában ezt a fontossági 
sorrendet kell felállítani.

Módosítás 291
Iliana Malinova Iotova

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
bevonása és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szinteken, 
továbbá a más uniós szakpolitikákkal 
együtt tett intézkedések kölcsönös 

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményekkel összhangban 
végzett döntéshozatal, az érintettek széles 
körű bevonása és a hosszú távú 
perspektíva. A közös halászati politika 
sikeres irányításához elengedhetetlen 
továbbá a hatáskörök pontos 
meghatározása uniós, nemzeti, regionális 
és helyi szinteken, továbbá a más uniós 
szakpolitikákkal együtt tett intézkedések 
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összeegyeztethetősége és összhangja. kölcsönös összeegyeztethetősége és 
összhangja.

Or. bg

Módosítás 292
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
bevonása és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szinteken, 
továbbá a más uniós szakpolitikákkal 
együtt tett intézkedések kölcsönös 
összeegyeztethetősége és összhangja.

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
bevonása a megosztott irányításba és
felelősségbe, valamint a hosszú távú 
perspektíva. A közös halászati politika 
sikeres irányításához elengedhetetlen 
továbbá a hatáskörök pontos 
meghatározása uniós, nemzeti, regionális 
és helyi szinteken, továbbá a más uniós 
szakpolitikákkal együtt tett intézkedések 
kölcsönös összeegyeztethetősége és 
összhangja.

Or. es

Módosítás 293
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
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bevonása és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szinteken, 
továbbá a más uniós szakpolitikákkal 
együtt tett intézkedések kölcsönös 
összeegyeztethetősége és összhangja.

bevonása és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szinteken, 
továbbá a más uniós szakpolitikákkal 
együtt tett intézkedések kölcsönös 
összeegyeztethetősége és összhangja. A 
különböző szintű hatáskörök pontos 
meghatározása tagállamonként változik, 
mivel alkotmányos berendezkedésük 
különböző.

Or. en

Módosítás 294
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
bevonása és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szinteken, 
továbbá a más uniós szakpolitikákkal 
együtt tett intézkedések kölcsönös 
összeegyeztethetősége és összhangja.

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló, egyes 
területekre vonatkozó legjobb tudományos
szakvéleményeken alapuló döntéshozatal,
valamennyi érintett széles körű bevonása 
és a hosszú távú perspektíva. A közös 
halászati politika sikeres irányításához 
elengedhetetlen továbbá a hatáskörök 
pontos meghatározása uniós, nemzeti, 
regionális és helyi szinteken, továbbá a 
más uniós szakpolitikákkal együtt tett 
intézkedések kölcsönös 
összeegyeztethetősége és összhangja.

Or. el

Módosítás 295
George Lyon
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a rendelkezésre álló legjobb
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
bevonása és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szinteken, 
továbbá a más uniós szakpolitikákkal 
együtt tett intézkedések kölcsönös 
összeegyeztethetősége és összhangja.

(10) Fontos a közös halászati politika 
irányítása során a jó kormányzás 
alapelveinek követése. Ezen alapelvek 
közé tartozik a pontos és naprakész
tudományos véleményeken alapuló 
döntéshozatal, az érintettek széles körű 
bevonása és a hosszú távú perspektíva. A 
közös halászati politika sikeres 
irányításához elengedhetetlen továbbá a 
hatáskörök pontos meghatározása uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szinteken, 
továbbá a más uniós szakpolitikákkal 
együtt tett intézkedések kölcsönös 
összeegyeztethetősége és összhangja.

Or. en

Módosítás 296
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A közös halászati politikában el kell 
ismerni a nők halászatban betöltött 
szerepét, értéket kell tulajdonítani neki és 
meg kell védeni, mind a kisüzemi, part 
menti halászathoz és kagylóhalászathoz 
kapcsolódó tevékenységekben – például a 
halászhálók készítésében és javításában, 
feldolgozási és értékesítési tevékenységben 
–, mind pedig más, a halászati ágazat 
számára logisztikai támogatást nyújtó 
tevékenységekben, biztosítva a nők és 
férfiak közötti egyenlőség elvének 
érvényesülését.

Or. es
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Módosítás 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Kerülni kell a tengeri állatvilág, 
köztük a halak, teknősök, tengeri 
madarak és tengeri emlősök szükségtelen 
szenvedését, ezért javítani kell a fogási és 
leölési módszereket.

Or. en

Módosítás 298
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A közös halászati politika 
végrehajtásának figyelembe kell vennie az 
integrált tengerpolitika más tengeri 
ügyeivel való kölcsönhatást, felismerve, 
hogy az Európa óceánjaival és tengereivel 
kapcsolatos minden ügy összefügg 
egymással, beleértve a tengeri 
területhasználat-tervezést is. Biztosítani 
kell a különböző ágazati politikák 
kezelésében a kohéziót és az integrációt a 
Balti-tenger, az Északi-tenger, a Kelta-
tenger, a Viscayai-öböl és az ibériai 
partvidék, a Földközi-tenger és a Fekete-
tenger medencéjében.

(12) A közös halászati politika 
végrehajtásának figyelembe kell vennie az 
integrált tengerpolitika más tengeri 
ügyeivel való kölcsönhatást, felismerve, 
hogy az Európa óceánjaival és tengereivel 
kapcsolatos minden ügy összefügg 
egymással, beleértve a tengeri 
területrendezést is. Biztosítani kell a 
különböző ágazati politikák kezelésében a 
kohéziót és az integrációt a Balti-tenger, az 
Északi-tenger, a Kelta-tenger, a Viscayai-
öböl és az ibériai partvidék, a Földközi-
tenger, a Fekete-tenger, az Antillák, 
Francia Guyana és az Indiai-óceán
medencéjében.

Or. fr
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Indokolás

A Bizottság megfeledkezett az Unió legkülső régióiról.

Módosítás 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A közös halászati politika 
végrehajtásának figyelembe kell vennie az 
integrált tengerpolitika más tengeri 
ügyeivel való kölcsönhatást, felismerve, 
hogy az Európa óceánjaival és tengereivel 
kapcsolatos minden ügy összefügg 
egymással, beleértve a tengeri 
területhasználat-tervezést is. Biztosítani 
kell a különböző ágazati politikák 
kezelésében a kohéziót és az integrációt a 
Balti-tenger, az Északi-tenger, a Kelta-
tenger, a Viscayai-öböl és az ibériai 
partvidék, a Földközi-tenger és a Fekete-
tenger medencéjében.

(12) A közös halászati politika 
végrehajtásának figyelembe kell vennie az 
integrált tengerpolitika más tengeri 
ügyeivel való kölcsönhatást, felismerve, 
hogy az Európa óceánjaival és tengereivel 
kapcsolatos minden ügy összefügg 
egymással, beleértve a tengeri 
területrendezést is. Biztosítani kell a 
különböző ágazati politikák kezelésében a 
kohéziót és az integrációt a Balti-tenger, az 
Atlanti-óceán, az Északi-tenger, a Kelta-
tenger, a Viscayai-öböl és az ibériai 
partvidék, a Földközi-tenger, a Fekete-
tenger és a legkülső régiók tengeri
medencéjében.

Or. fr

Módosítás 300
Carmen Fraga Estévez

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A közös halászati politika 
végrehajtásának figyelembe kell vennie az 
integrált tengerpolitika24 más tengeri
ügyeivel való kölcsönhatást, felismerve, 
hogy az Európa óceánjaival és tengereivel 
kapcsolatos minden ügy összefügg 

(12) A közös halászati politika 
végrehajtásának figyelembe kell vennie a
más tengeri ügyekkel való kölcsönhatást,
és általában következetesnek kell lennie a 
többi uniós politikával, felismerve, hogy 
az Európa óceánjaival és tengereivel 
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egymással, beleértve a tengeri
területhasználat-tervezést is. Biztosítani 
kell a különböző ágazati politikák 
kezelésében a kohéziót és az integrációt a 
Balti-tenger, az Északi-tenger, a Kelta-
tenger, a Viscayai-öböl és az ibériai 
partvidék, a Földközi-tenger és a Fekete-
tenger medencéjében.

kapcsolatos minden ügy összefügg 
egymással, beleértve a tengeri
területrendezést is. Biztosítani kell a 
különböző ágazati politikák kezelésében a 
kohéziót és az integrációt a Balti-tenger, az 
Északi-tenger, a Kelta-tenger, a Viscayai-
öböl és az ibériai partvidék, a Földközi-
tenger és a Fekete-tenger medencéjében.

Or. es

Indokolás

A közös halászati politikának összhangban kell lennie minden uniós politikával anélkül, hogy 
bármelyiknek alá lenne rendelve.

Módosítás 301
Guido Milana

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A közös halászati politika 
végrehajtásának figyelembe kell vennie az 
integrált tengerpolitika más tengeri 
ügyeivel való kölcsönhatást, felismerve, 
hogy az Európa óceánjaival és tengereivel 
kapcsolatos minden ügy összefügg 
egymással, beleértve a tengeri 
területhasználat-tervezést is. Biztosítani 
kell a különböző ágazati politikák 
kezelésében a kohéziót és az integrációt a 
Balti-tenger, az Északi-tenger, a Kelta-
tenger, a Viscayai-öböl és az ibériai 
partvidék, a Földközi-tenger és a Fekete-
tenger medencéjében.

(12) A közös halászati politikának (KHP)
figyelembe kell vennie az integrált
tengerpolitikát a tengeri környezettel való 
gazdálkodás ökoszisztéma-alapú és 
integrált megközelítése révén, amely 
kiterjed minden ágazatra, és az óceánok 
és tengerek fenntartható kiaknázását 
ösztönző folyamat elindítását jelzi, 
emellett előmozdítja a tengeri ágazatok és 
partvidékek fejlesztését, és tökéletes 
pillérül szolgál minden, a tengerrel 
összefüggő tevékenységhez és a tengeri 
területek ésszerű felhasználásához.
Biztosítani kell a különböző ágazati 
politikák kezelésében a kohéziót és az 
integrációt a Balti-tenger, az Északi-tenger, 
a Kelta-tenger, a Viscayai-öböl és az 
ibériai partvidék, a Földközi-tenger és a 
Fekete-tenger medencéjében.

Or. it
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Módosítás 302
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az uniós halászhajók számára 
egyenlő hozzáférést kell biztosítani az 
uniós vizekhez és erőforrásokhoz, a közös 
halászati politika szabályai szerint.

törölve

Or. en

Módosítás 303
Lucas Hartong

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az uniós halászhajók számára egyenlő 
hozzáférést kell biztosítani az uniós
vizekhez és erőforrásokhoz, a közös 
halászati politika szabályai szerint.

(13) Az uniós halászhajók számára egyenlő 
hozzáférést kell biztosítani az európai
vizekhez és erőforrásokhoz, a közös 
halászati politika szabályai szerint.

Or. nl

Módosítás 304
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az uniós halászhajók számára 
egyenlő hozzáférést kell biztosítani az 
uniós vizekhez és erőforrásokhoz, a közös 
halászati politika szabályai szerint.

(13) Az uniós vizekhez és erőforrásokhoz
való, a közös halászati politika szabályai
szerinti hozzáférést feltételessé lehet tenni 
a flotta származási helyétől és jellemzőitől, 
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a halászeszközöktől és a halászati 
erőforrások védettségi helyzetétől 
függően.

Or. pt

Módosítás 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A tagállamok 12 tengeri mérföldes 
övezetein belüli erőforrásokhoz való 
hozzáférést korlátozó hatályos szabályok 
kielégítően működtek, elősegítve a 
védelmet azáltal, hogy korlátozták az uniós 
vizek legérzékenyebb részén a halászati 
erőkifejtést. Ezek a szabályok megőrizték 
továbbá az olyan hagyományos halászati 
tevékenységeket, amelyektől bizonyos part 
menti közösségek társadalmi és gazdasági 
fejlődése nagyban függ. Ezért ezeket a 
szabályokat továbbra is alkalmazni kell.

(14) A tagállamok 12 tengeri mérföldes 
övezetein belüli erőforrásokhoz való 
hozzáférést korlátozó hatályos szabályok 
kielégítően működtek, elősegítve a 
védelmet azáltal, hogy korlátozták az uniós 
vizek legérzékenyebb részén a halászati 
erőkifejtést. Ezek a szabályok megőrizték 
továbbá az olyan hagyományos halászati 
tevékenységeket, amelyektől bizonyos part 
menti közösségek társadalmi és gazdasági 
fejlődése nagyban függ. Ezért ezeket a 
szabályokat továbbra is alkalmazni kell, és 
meg lehet erősíteni a kisüzemi, helyi, 
kisipari vagy part menti halászok részére 
kedvezményes hozzáférés biztosítása 
céljából.

Or. en

Módosítás 306
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A tagállamok 12 tengeri mérföldes 
övezetein belüli erőforrásokhoz való 
hozzáférést korlátozó hatályos szabályok 

(14) A tagállamok 12 tengeri mérföldes 
övezetein belüli erőforrásokhoz való 
hozzáférést korlátozó hatályos szabályok 
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kielégítően működtek, elősegítve a 
védelmet azáltal, hogy korlátozták az uniós 
vizek legérzékenyebb részén a halászati 
erőkifejtést. Ezek a szabályok megőrizték 
továbbá az olyan hagyományos halászati 
tevékenységeket, amelyektől bizonyos part 
menti közösségek társadalmi és gazdasági 
fejlődése nagyban függ. Ezért ezeket a 
szabályokat továbbra is alkalmazni kell.

kielégítően működtek, elősegítve a 
védelmet azáltal, hogy korlátozták az uniós 
vizek legérzékenyebb részén a halászati
erőkifejtést, és ugyanilyen eredmények 
voltak tapasztalhatók az Azori-szigetek, 
Madeira és a Kanári-szigetek körüli 100 
tengeri mérföldes övezetben is. Ezek a 
szabályok megőrizték továbbá az olyan 
hagyományos halászati tevékenységeket, 
amelyektől bizonyos part menti 
közösségek társadalmi és gazdasági 
fejlődése nagyban függ. Ezért ezeket a 
szabályokat továbbra is alkalmazni kell.

Or. pt

Módosítás 307
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A tagállamok 12 tengeri mérföldes 
övezetein belüli erőforrásokhoz való 
hozzáférést korlátozó hatályos szabályok 
kielégítően működtek, elősegítve a 
védelmet azáltal, hogy korlátozták az uniós 
vizek legérzékenyebb részén a halászati 
erőkifejtést. Ezek a szabályok megőrizték 
továbbá az olyan hagyományos halászati 
tevékenységeket, amelyektől bizonyos part 
menti közösségek társadalmi és gazdasági 
fejlődése nagyban függ. Ezért ezeket a 
szabályokat továbbra is alkalmazni kell.

(14) A tagállamok 12 tengeri mérföldes 
övezetein belüli erőforrásokhoz való 
hozzáférést korlátozó hatályos szabályok 
kielégítően működtek, elősegítve a 
védelmet azáltal, hogy korlátozták az uniós 
vizek legérzékenyebb részén a halászati 
erőkifejtést. Ezek a szabályok megőrizték 
továbbá az olyan hagyományos halászati 
tevékenységeket, amelyektől bizonyos part 
menti közösségek társadalmi és gazdasági 
fejlődése nagyban függ. Ezért ezeket a 
szabályokat továbbra is alkalmazni kell, és 
meg lehet erősíteni őket a kisüzemi, 
kisipari vagy part menti halászok részére 
kedvezményes hozzáférés biztosítása 
céljából, szem előtt tartva ugyanakkor a 
tagállamok és régiók különbségeit.

Or. en
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Módosítás 308
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A tagállamok 12 tengeri mérföldes 
övezetein belüli erőforrásokhoz való 
hozzáférést korlátozó hatályos szabályok 
kielégítően működtek, elősegítve a 
védelmet azáltal, hogy korlátozták az uniós
vizek legérzékenyebb részén a halászati 
erőkifejtést. Ezek a szabályok megőrizték 
továbbá az olyan hagyományos halászati 
tevékenységeket, amelyektől bizonyos part 
menti közösségek társadalmi és gazdasági 
fejlődése nagyban függ. Ezért ezeket a 
szabályokat továbbra is alkalmazni kell.

(14) A tagállamok 12 tengeri mérföldes 
övezetein belüli erőforrásokhoz való 
hozzáférést korlátozó hatályos szabályok 
kielégítően működtek, elősegítve a 
védelmet azáltal, hogy korlátozták az uniós 
vizek legérzékenyebb részén a halászati 
erőkifejtést. Ezek a szabályok megőrizték 
továbbá az olyan hagyományos halászati 
tevékenységeket, amelyektől bizonyos part 
menti közösségek társadalmi és gazdasági 
fejlődése nagyban függ. Ezért ezeket a 
szabályokat továbbra is alkalmazni kell, 
megőrizve lehetőség szerint a 12 tengeri 
mérföldes övezetet a kisüzemi halászat 
számára.

Or. es

Módosítás 309
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A tagállamok 12 tengeri mérföldes 
övezetein belüli erőforrásokhoz való 
hozzáférést korlátozó hatályos szabályok 
kielégítően működtek, elősegítve a 
védelmet azáltal, hogy korlátozták az uniós 
vizek legérzékenyebb részén a halászati 
erőkifejtést. Ezek a szabályok megőrizték 
továbbá az olyan hagyományos halászati 
tevékenységeket, amelyektől bizonyos part 
menti közösségek társadalmi és gazdasági 
fejlődése nagyban függ. Ezért ezeket a 
szabályokat továbbra is alkalmazni kell.

(14) A tagállamok 12 tengeri mérföldes 
övezetein belüli erőforrásokhoz való 
hozzáférést korlátozó hatályos szabályok 
kielégítően működtek, elősegítve a 
védelmet azáltal, hogy korlátozták az uniós 
vizek legérzékenyebb részén a halászati 
erőkifejtést. Ezek a szabályok megőrizték 
továbbá az olyan hagyományos halászati 
tevékenységeket, amelyektől bizonyos part 
menti közösségek társadalmi és gazdasági 
fejlődése nagyban függ. Ezért ezeket a 
szabályokat továbbra is, mindvégig
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alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 310
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A tagállamok 12 tengeri mérföldes 
övezetein belüli erőforrásokhoz való 
hozzáférést korlátozó hatályos szabályok 
kielégítően működtek, elősegítve a 
védelmet azáltal, hogy korlátozták az uniós 
vizek legérzékenyebb részén a halászati 
erőkifejtést. Ezek a szabályok megőrizték 
továbbá az olyan hagyományos halászati 
tevékenységeket, amelyektől bizonyos part 
menti közösségek társadalmi és gazdasági 
fejlődése nagyban függ. Ezért ezeket a 
szabályokat továbbra is alkalmazni kell.

(14) A tagállamok 12 tengeri mérföldes 
övezetein belüli erőforrásokhoz való 
hozzáférést korlátozó hatályos szabályok 
kielégítően működtek, elősegítve a 
védelmet azáltal, hogy korlátozták az uniós 
vizek legérzékenyebb részén a halászati 
erőkifejtést. Ezek a szabályok megőrizték 
továbbá az olyan hagyományos halászati 
tevékenységeket, amelyektől bizonyos part 
menti közösségek társadalmi és gazdasági 
fejlődése nagyban függ. Ezért ezeket a 
szabályokat továbbra is alkalmazni és 
állandó elvként rögzíteni kell, valamint 
meg kell erősíteni őket a kisüzemi, kisipari 
vagy part menti halászok részére 
kedvezményes hozzáférés biztosítása 
céljából.

Or. pt

Módosítás 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A kisüzemi halászat meghatározását 
ki kell bővíteni, a hajó méretének 
kritériumán kívül több más szempontnak, 
így például az uralkodó időjárási 



PE489.437v01-00 54/173 AM\901580HU.doc

HU

viszonyoknak, a halászati módszerek 
tengeri ökoszisztémára gyakorolt 
hatásának, a tengeren töltött időnek és az 
erőforrásokat kiaknázó gazdasági egység 
jellemzőinek figyelembevétele céljából. A 
halászattól függő kis tengeri szigeteket 
különösen el kell ismerni és támogatni 
kell a további erőforrások odaítélése és 
pénzügyi támogatás révén egyaránt, 
fennmaradásuk és jólétük biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Tipikus eset, mely az egyenmegoldás elve alkalmazásának veszélyét bizonyítja.  A tengeri 
szigetek jellemzője, hogy a kis hajókra vannak utalva, melyek maguk is ki vannak téve az 
atlanti partok kedvezőtlen időjárásának. Közös európai örökségünknek egyedi, drámai és 
kemény jellemzője ez, melynek elvesztését kockáztatjuk.  A jelenleg használt, 12 méteres 
hajóméretet meghatározó kritérium ebben az esetben nem megfelelő.

Módosítás 312
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A legkülső régiók egyedi jellemzőit 
el kell ismerni az integrált tengerpolitika 
és a közös halászati politika keretében, 
különösen azokét a legkülső régiókét, 
amelyek nem rendelkeznek kontinentális 
talapzattal, és erőforrásaik a 
halászterületekben és a fenékhegyekben 
összpontosulnak. Az ezekhez az érzékeny 
bioföldrajzi övezetekhez való hozzáférést 
szabályozni kell, az övezeteket védelem alá 
kell helyezni, és a bennük található 
erőforrások határain belül szabad csak 
kiaknázni.

Or. pt



AM\901580HU.doc 55/173 PE489.437v01-00

HU

Módosítás 313
Lucas Hartong

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek körüli tengeri biológiai 
erőforrásokat továbbra is különlegesen 
kell védeni, mivel ezek hozzájárulnak e 
szigetek helyi gazdaságának 
megőrzéséhez, tekintettel e szigetek 
strukturális, társadalmi és gazdasági 
helyzetére. Ezért fenn kell tartani ezeken a 
vizeken bizonyos halászati tevékenységek 
kizárólagosságát azon hajók tekintetében, 
amelyeket az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek kikötőiben jegyeztek be.

törölve

Or. nl

Módosítás 314
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek körüli tengeri biológiai
erőforrásokat továbbra is különlegesen kell 
védeni, mivel ezek hozzájárulnak e 
szigetek helyi gazdaságának 
megőrzéséhez, tekintettel e szigetek
strukturális, társadalmi és gazdasági 
helyzetére. Ezért fenn kell tartani ezeken a 
vizeken bizonyos halászati tevékenységek 
kizárólagosságát azon hajók tekintetében, 
amelyeket az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek kikötőiben jegyeztek be.

(15) Az Unió valamennyi legkülső régiója
körüli tengeri biológiai erőforrásokat 
továbbra is különlegesen kell védeni, mivel 
ezek hozzájárulnak e szigetek helyi 
gazdaságának megőrzéséhez, tekintettel e
régiók strukturális, társadalmi és gazdasági 
helyzetére. Ezért fenn kell tartani ezeken a 
vizeken bizonyos halászati tevékenységek 
kizárólagosságát azon hajók tekintetében, 
amelyeket a legkülső régiók kikötőiben 
jegyeztek be.
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Or. fr

Módosítás 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek körüli tengeri biológiai 
erőforrásokat továbbra is különlegesen kell 
védeni, mivel ezek hozzájárulnak e 
szigetek helyi gazdaságának 
megőrzéséhez, tekintettel e szigetek 
strukturális, társadalmi és gazdasági 
helyzetére. Ezért fenn kell tartani ezeken a 
vizeken bizonyos halászati tevékenységek 
kizárólagosságát azon hajók tekintetében, 
amelyeket az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek kikötőiben jegyeztek be.

(15) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek körüli tengeri biológiai 
erőforrásokat továbbra is különlegesen kell 
védeni, mivel ezek hozzájárulnak e 
szigetek helyi gazdaságának 
megőrzéséhez, tekintettel e szigetek 
strukturális, társadalmi és gazdasági 
helyzetére. Ezért fenn kell tartani ezeken a 
vizeken bizonyos halászati tevékenységek 
kizárólagosságát azon hajók tekintetében, 
amelyeket az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek kikötőiben jegyeztek be;
Ezt a különleges védelmi rendszert ki kell 
terjeszteni a Francia Antillák, Guyana és 
Réunion vizeire, melyek helyzete hasonló 
a korábban említett legkülső régiókéhoz.

Or. fr

Módosítás 316
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek körüli tengeri biológiai 
erőforrásokat továbbra is különlegesen kell 
védeni, mivel ezek hozzájárulnak e 
szigetek helyi gazdaságának 
megőrzéséhez, tekintettel e szigetek 
strukturális, társadalmi és gazdasági 

(15) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek körüli tengeri biológiai 
erőforrásokat, köztük a bioföldrajzi 
szempontból sérülékenynek minősített 
tengeri övezeteiket továbbra is 
különlegesen kell védeni, mivel ezek 
hozzájárulnak e szigetek helyi 
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helyzetére. Ezért fenn kell tartani ezeken a 
vizeken bizonyos halászati tevékenységek 
kizárólagosságát azon hajók tekintetében, 
amelyeket az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek kikötőiben jegyeztek be.

gazdaságának megőrzéséhez, tekintettel e 
szigetek strukturális, társadalmi és 
gazdasági helyzetére. Ezért ezeken a 
vizeken bizonyos halászati
tevékenységeket azokra a hajókra kell 
korlátozni, amelyeket az Azori-szigetek, 
Madeira és a Kanári-szigetek kikötőiben 
jegyeztek be.

Or. pt

Módosítás 317
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek körüli tengeri biológiai 
erőforrásokat továbbra is különlegesen kell 
védeni, mivel ezek hozzájárulnak e 
szigetek helyi gazdaságának 
megőrzéséhez, tekintettel e szigetek 
strukturális, társadalmi és gazdasági 
helyzetére. Ezért fenn kell tartani ezeken a 
vizeken bizonyos halászati tevékenységek 
kizárólagosságát azon hajók tekintetében, 
amelyeket az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek kikötőiben jegyeztek be.

(15) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek körüli tengeri biológiai 
erőforrásokat továbbra is különlegesen kell 
védeni, mivel ezek hozzájárulnak e 
szigetek helyi gazdaságának 
megőrzéséhez, tekintettel e szigetek 
strukturális, társadalmi és gazdasági 
helyzetére. Ezért mindvégig fenn kell 
tartani ezeken a vizeken bizonyos halászati 
tevékenységek kizárólagosságát azon hajók 
tekintetében, amelyeket az Azori-szigetek, 
Madeira és a Kanári-szigetek kikötőiben 
jegyeztek be.

Or. en

Módosítás 318
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Azori-szigetek, Madeira és a (15) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
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Kanári-szigetek körüli tengeri biológiai
erőforrásokat továbbra is különlegesen
kell védeni, mivel ezek hozzájárulnak e 
szigetek helyi gazdaságának 
megőrzéséhez, tekintettel e szigetek 
strukturális, társadalmi és gazdasági 
helyzetére. Ezért fenn kell tartani ezeken a 
vizeken bizonyos halászati tevékenységek 
kizárólagosságát azon hajók tekintetében, 
amelyeket az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek kikötőiben jegyeztek be.

Kanári-szigetek körüli tengeri biológiai
erőforrások különleges védelmét továbbra
is fenn kell tartani és meg kell erősíteni, 
mivel ezek hozzájárulnak e szigetek helyi 
gazdaságának megőrzéséhez, tekintettel e 
szigetek strukturális, társadalmi és 
gazdasági helyzetére. Ezért ezeken a 
vizeken bizonyos halászati
tevékenységeket azokra a hajókra kell 
korlátozni, amelyeket az Azori-szigetek, 
Madeira és a Kanári-szigetek kikötőiben 
jegyeztek be.

Or. pt

Módosítás 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek körüli tengeri biológiai
erőforrásokat továbbra is különlegesen kell 
védeni, mivel ezek hozzájárulnak e 
szigetek helyi gazdaságának 
megőrzéséhez, tekintettel e szigetek 
strukturális, társadalmi és gazdasági 
helyzetére. Ezért fenn kell tartani ezeken a 
vizeken bizonyos halászati tevékenységek 
kizárólagosságát azon hajók tekintetében, 
amelyeket az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek kikötőiben jegyeztek be.

(15) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek körüli tengeri biológiai 
erőforrásokat továbbra is különlegesen kell 
védeni, mivel ezek hozzájárulnak e 
szigetek helyi gazdaságának 
megőrzéséhez, tekintettel e szigetek 
strukturális, társadalmi és gazdasági 
helyzetére. Ezért fenn kell tartani ezeken a 
vizeken bizonyos halászati tevékenységek 
kizárólagosságát azon hajók tekintetében, 
amelyeket az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek kikötőiben jegyeztek be;
Ezt a különleges védelmi rendszert ki kell 
terjeszteni a Francia Antillák, Guyana és 
Réunion vizeire, melyek helyzete hasonló 
a korábban említett legkülső régiókéhoz.

Or. fr

Módosítás 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
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Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Támogatni kell a legfontosabb 
ágazatok fejlesztését, amelyekben a 
legkülső régiók specializációs 
lehetőségekkel és nagy komparatív 
előnyökkel bírnak, például a halászatot és 
az akvakultúrát. A regionalizált közös 
halászati politika végrehajtása érdekében 
el kell ismerni e régiók különleges 
státusát, és alkalmazni kell az EUMSZ 
349. cikkét és 355. cikkének (1) 
bekezdését.

Or. fr

Módosítás 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Támogatni kell a legfontosabb 
ágazatok fejlesztését, amelyekben a 
legkülső régiók specializációs 
lehetőségekkel és nagy komparatív 
előnyökkel bírnak, például a halászatot és 
az akvakultúrát. A regionalizált közös 
halászati politika végrehajtása érdekében 
el kell ismerni e régiók különleges 
státusát, és alkalmazni kell az EUMSZ 
349. cikkét és 355. cikkének (1) 
bekezdését.

Or. fr

Módosítás 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tengerek biológiai erőforrásainak 
fenntartható kiaknázására irányuló 
célkitűzés hatékonyabban elérhető a 
halászati gazdálkodás többéves 
megközelítésével, amelynek keretében 
több évre szóló, kiemelt jelentőségű tervek 
készülnek a különböző halászatok egyedi 
jellemzőinek figyelembe vételével.

(16) A tengerek biológiai erőforrásainak 
fenntartható kiaknázására irányuló 
célkitűzés hatékonyabban érhető el a 
halászati gazdálkodás többéves 
megközelítésével, amelynek keretében 
több évre szóló, kiemelt jelentőségű tervek 
készülnek a különböző tengeri medencék 
és a különböző halászatok egyedi 
jellemzőinek figyelembevételével.

Or. fr

Módosítás 323
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tengerek biológiai erőforrásainak 
fenntartható kiaknázására irányuló 
célkitűzés hatékonyabban elérhető a 
halászati gazdálkodás többéves 
megközelítésével, amelynek keretében 
több évre szóló, kiemelt jelentőségű tervek 
készülnek a különböző halászatok egyedi 
jellemzőinek figyelembe vételével.

(16) A tengerek biológiai erőforrásainak 
fenntartható kiaknázására irányuló 
célkitűzés hatékonyabban érhető el a 
halászati gazdálkodás többéves 
megközelítésével, amelynek keretében 
több évre szóló, kiemelt jelentőségű, 
dinamikus és egyedi tervek készülnek a 
különböző tengeri övezetek és a különböző
halászatok egyedi jellemzőinek
figyelembevételével.

Or. pt

Módosítás 324
Guido Milana, Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tengerek biológiai erőforrásainak 
fenntartható kiaknázására irányuló 
célkitűzés hatékonyabban elérhető a 
halászati gazdálkodás többéves 
megközelítésével, amelynek keretében 
több évre szóló, kiemelt jelentőségű tervek 
készülnek a különböző halászatok egyedi 
jellemzőinek figyelembe vételével.

(16) A tengerek biológiai erőforrásainak 
fenntartható kiaknázására irányuló 
célkitűzés hatékonyabban érhető el a 
halászati gazdálkodás többéves 
megközelítésével. E célból a 
tagállamoknak szorosan együtt kell 
működniük a közhatóságokkal és a 
regionális tanácsadó testületekkel a 
fenntarthatóság feltételeinek helyi szintű 
megteremtése érdekében is, regionális 
szintű, részvételen alapuló fellépés révén,
ami jobban összhangban áll a többéves 
tervek készítésére vonatkozó 
döntéshozatali eljárásokkal, amelynek 
keretében több évre szóló, kiemelt 
jelentőségű tervek készülnek a különböző 
halászatok egyedi jellemzőinek
figyelembevételével.

Or. it

Módosítás 325
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tengerek biológiai erőforrásainak 
fenntartható kiaknázására irányuló 
célkitűzés hatékonyabban elérhető a 
halászati gazdálkodás többéves 
megközelítésével, amelynek keretében 
több évre szóló, kiemelt jelentőségű tervek 
készülnek a különböző halászatok egyedi 
jellemzőinek figyelembe vételével.

(16) A tengerek biológiai erőforrásainak 
fenntartható kiaknázására irányuló 
célkitűzés hatékonyabban érhető el a 
halászati gazdálkodás többéves 
megközelítésével, amelynek keretében 
több évre szóló, kiemelt jelentőségű tervek 
készülnek a különböző fajok biológiai 
jellegzetességeinek és az egyes halászati 
területek különleges jellemzőinek 
figyelembevételével. A gazdálkodási 
tervek fejlesztése érdekében elsősorban a 
legfontosabb elkészíteni a jelenleg 
folytatott halászat atlaszát, amely jelzi a 
meglévő halászati területeket is; ezután 
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számba kell venni a meglévő gazdálkodási 
rendszereket, utolsó lépésként pedig meg 
kell határozni az egyes gazdálkodási 
egységeket a végleges gazdálkodási tervek 
elkészítése érdekében.

Or. es

Módosítás 326
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A többéves terveknek lehetőleg ki kell 
terjedniük több állományra, amennyiben 
ezeket az állományokat közösen aknázzák 
ki. A többéves terveknek kell 
meghatározniuk a halászati lehetőségek 
rögzítésének alapját, valamint az érintett 
állományok és tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázásának 
számszerűsíthető célkitűzéseit, és 
egyértelmű időtervet, az előre nem látható 
fejleményekre vonatkozó 
védőmechanizmusokat kell 
megállapítaniuk.

(17) A többéves terveknek lehetőleg ki kell 
terjedniük több állományra, amennyiben 
ezeket az állományokat közösen aknázzák 
ki. A többéves terveknek kell 
meghatározniuk a halászati lehetőségek 
rögzítésének alapját, valamint az érintett 
állományok és tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázásának 
számszerűsíthető célkitűzéseit, és 
egyértelmű időtervet, az előre nem látható 
fejleményekre vonatkozó 
védőmechanizmusokat kell 
megállapítaniuk. A többéves terveket 
továbbá pontosan meghatározott 
gazdálkodási célokra kell alapozni az 
érintett állományok és tengeri 
ökoszisztémák fenntartható 
kiaknázásához való hozzájárulás 
érdekében. A terveket a halászati ágazat 
szereplőivel és tudományos szakértőkkel, 
valamint – amennyiben a gazdálkodási 
modellek társadalmi-gazdasági hatást 
gyakorolhatnak az érintett régióra – az 
intézményi partnerekkel konzultálva kell 
elfogadni.

Or. fr
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Módosítás 327
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A többéves terveknek lehetőleg ki kell 
terjedniük több állományra, amennyiben 
ezeket az állományokat közösen aknázzák 
ki. A többéves terveknek kell 
meghatározniuk a halászati lehetőségek 
rögzítésének alapját, valamint az érintett 
állományok és tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázásának 
számszerűsíthető célkitűzéseit, és 
egyértelmű időtervet, az előre nem látható 
fejleményekre vonatkozó
védőmechanizmusokat kell 
megállapítaniuk.

(17) A többéves terveknek lehetőleg ki kell 
terjedniük több állományra, amennyiben 
ezeket az állományokat közösen aknázzák 
ki. A többéves terveknek kell 
meghatározniuk a halászati lehetőségek 
rögzítésének alapját, valamint az érintett 
állományok és tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázásának 
számszerűsíthető célkitűzéseit és
egyértelmű időtervet, ugyanakkor 
rendelkezniük kell az időkereteknek az 
állományok dinamikájához való 
igazításáról, és ki kell terjedniük az ezen 
állományokat halászó tagállami flottákra, 
melyeknek különböző szegmenseit meg 
kell különböztetniük a helyreállítandó 
erőforrásokra vonatkozó fogási 
arányoknak megfelelően.

Or. pt

Módosítás 328
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A többéves terveknek lehetőleg ki kell 
terjedniük több állományra, amennyiben 
ezeket az állományokat közösen aknázzák 
ki. A többéves terveknek kell 
meghatározniuk a halászati lehetőségek 
rögzítésének alapját, valamint az érintett 
állományok és tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázásának 
számszerűsíthető célkitűzéseit, és 

(17) A többéves terveknek lehetőleg ki kell 
terjedniük több állományra, amennyiben 
ezeket az állományokat közösen aknázzák 
ki. A többéves terveknek kell 
meghatározniuk a halászati lehetőségek 
rögzítésének alapját, valamint az érintett 
állományok és tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázásának 
számszerűsíthető célkitűzéseit, és 
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egyértelmű időtervet, az előre nem látható 
fejleményekre vonatkozó 
védőmechanizmusokat kell 
megállapítaniuk.

egyértelmű időtervet, az előre nem látható 
fejleményekre vonatkozó 
védőmechanizmusokat kell 
megállapítaniuk. A többéves terveket az 
érintett felekkel, a tagállamokkal és a 
tanácsadó testületekkel folytatott, teljes 
körű konzultáció során kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A többéves terveknek lehetőleg ki kell 
terjedniük több állományra, amennyiben 
ezeket az állományokat közösen aknázzák 
ki. A többéves terveknek kell 
meghatározniuk a halászati lehetőségek 
rögzítésének alapját, valamint az érintett 
állományok és tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázásának 
számszerűsíthető célkitűzéseit, és 
egyértelmű időtervet, az előre nem látható 
fejleményekre vonatkozó 
védőmechanizmusokat kell 
megállapítaniuk.

(17) A többéves terveknek lehetőleg ki kell 
terjedniük több állományra, amennyiben 
ezeket az állományokat közösen aknázzák 
ki. A többéves terveknek kell 
meghatározniuk a halászati lehetőségek 
rögzítésének alapját, valamint az érintett 
állományok és tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázásának 
számszerűsíthető célkitűzéseit, és 
egyértelmű időtervet, az előre nem látható 
fejleményekre vonatkozó 
védőmechanizmusokat kell 
megállapítaniuk. A többéves terveket 
továbbá pontosan meghatározott 
gazdálkodási célokra kell alapozni az 
érintett állományok és tengeri 
ökoszisztémák fenntartható 
kiaknázásához való hozzájárulás 
érdekében. A terveket a halászati ágazat 
szereplőivel és tudományos szakértőkkel, 
valamint – amennyiben a gazdálkodási 
modellek társadalmi-gazdasági hatást 
gyakorolhatnak az érintett régióra – az 
intézményi partnerekkel konzultálva kell 
elfogadni.

Or. fr
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Módosítás 330
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszaengedések
jelenlegi magas szintjének csökkentése és
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszaengedések valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő kell
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt 
a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszadobások
szintjének jelentős csökkentése érdekében, 
az egyes halászterületek 
jellegzetességeinek figyelembevételével és
előzetes hatásvizsgálat alapján, amely 
elemzi a visszadobás okait és a javasolt 
intézkedések társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásait. A nem szándékos 
fogások és visszadobások valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére.
Többéves terveket kell készíteni a 
visszadobások jelentős csökkentésére 
irányuló intézkedésekről, és e terveket 
végre kell hajtani.

Or. fr

Indokolás

Összhangban a 15. cikkel, mely a visszadobások jelentős csökkentéséről szól.

Módosítás 331
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszaengedések

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszadobások
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jelenlegi magas szintjének csökkentése és
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszaengedések valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő kell
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt
a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

szintjének jelentős csökkentése érdekében, 
az egyes halászterületek 
jellegzetességeinek figyelembevételével és
előzetes értékelés alapján, amely elemzi a 
visszadobás okait és a javasolt 
intézkedések társadalmi-gazdasági és 
környezeti hatásait. A nem szándékos 
fogások és visszadobások valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és negatív 
kihatással lehetnek a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére.
Terveket kell készíteni és végrehajtani a 
kezelt állományokból az uniós vizeken 
vagy az uniós halászhajókkal kifogott
halászzsákmányból származó 
visszadobások csökkentésére, ösztönözve a 
halászeszközök szelektivitásának javítását.

Or. fr

Módosítás 332
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszaengedések
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszaengedések valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő kell 
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt 
a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszadobások
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszadobások valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő kell 
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt 
a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.
Intézkedéseket kell tenni annak 
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biztosítására, hogy a kirakodott nem 
szándékos fogások felhasználásra 
kerüljenek, ne pedig a szemétbe. 

Or. en

Módosítás 333
Carmen Fraga Estévez

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszaengedések
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszaengedések valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő kell 
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt 
a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszadobások
jelenlegi magas szintjének csökkentése és
lehetőség szerinti felszámolása érdekében.
A nem szándékos fogások és
visszadobások valójában komoly 
veszteséget jelentenek, és negatívan hatnak 
a tengerek biológiai erőforrásai és a tengeri 
ökoszisztémák fenntartható kiaknázására, 
valamint a halászat pénzügyi 
életképességére. Lépésről lépésre elő kell 
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt 
a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken kifogott 
valamennyi halászzsákmányt ki kell 
rakodni.

Or. es

Indokolás

A halfajok nem szándékos kifogásának és visszadobásának csökkentése és lehetőség szerinti 
felszámolása csak eseti alapon lehetséges, és csak azután, hogy okaira megtalálták a 
megoldást, ezért ezt a kötelezettséget fokozatosan kell bevezetni, ahogyan az összes fogás 
kirakodására vonatkozót is.

Módosítás 334
Maria do Céu Patrão Neves



PE489.437v01-00 68/173 AM\901580HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszaengedések
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszaengedések valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő kell 
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt 
a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszadobások
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása felé tett lépések érdekében. A 
nem szándékos fogások és visszadobások
valójában komoly veszteséget jelentenek, 
és negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére
kereskedelmi okokból, melyeket 
haladéktalanul meg kell vizsgálni 
megszüntetésük céljából. Elő kell írni és 
fokozatosan meg kell valósítani azt a 
kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

Or. pt

Módosítás 335
Guido Milana, Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszaengedések
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszaengedések valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő kell 
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt 
a kötelezettséget, hogy a kezelt 

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszadobások
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
fokozatos felszámolása érdekében. A nem 
szándékos fogások és visszadobások
valójában komoly veszteséget jelentenek, 
és negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő kell 
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt 
a kötelezettséget, hogy a kezelt 
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állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

Or. it

Módosítás 336
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszaengedések
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszaengedések valójában
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő kell 
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt 
a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

(18) Működő és realisztikus
intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszadobások
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása érdekében. A korábbi 
jogszabályok sajnos gyakran kötelezték a 
halászokat értékes erőforrások 
visszadobására. A visszadobások komoly 
veszteséget jelentenek, és negatívan hatnak 
a tengerek biológiai erőforrásai és a tengeri 
ökoszisztémák fenntartható kiaknázására, 
valamint a halászat pénzügyi 
életképességére. Elő kell írni és 
fokozatosan, halászterületről 
halászterületre meg kell valósítani azt a 
kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

Or. en

Módosítás 337
Luis Manuel Capoulas Santos

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszaengedések
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszaengedések valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő kell 
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt 
a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszadobások
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
lehetőség szerinti felszámolása érdekében. 
A nem szándékos fogások és 
visszadobások valójában komoly 
veszteséget jelentenek, és negatívan hatnak 
a tengerek biológiai erőforrásai és a tengeri 
ökoszisztémák fenntartható kiaknázására, 
valamint a halászat pénzügyi 
életképességére. Elő kell írni és 
fokozatosan meg kell valósítani azt a 
kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

Or. pt

Módosítás 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszaengedések
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszaengedések valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő
kell írni és fokozatosan meg kell 
valósítani azt a kötelezettséget, hogy a 
kezelt állományokból az uniós vizeken 
vagy az uniós halászhajókkal kifogott 
valamennyi halászzsákmányt ki kell 
rakodni.

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszadobások
jelenlegi magas szintjének csökkentése 
érdekében a nem kívánt fajok kifogásának 
minimalizálását és elkerülését szolgáló 
technika növelése és fejlesztése révén. E 
gyakorlatokat realisztikus ösztönzőkkel
kell támogatni minden szinten.
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Or. en

Indokolás

A visszadobás tilalma nem fogja megoldani a visszadobás problémáját, amely többoldalú és 
összetett kérdés.  Az elkerülést és a minimalizációt célzó intézkedések, melyeket meghatározott 
időszakban ösztönzőkkel támogatunk, hatékony fellépést jelentenek a problémával szemben.  
Csak ezen intézkedések megtétele után kellene megvizsgálni a visszadobás tilalmának 
hasznosságát, mivel ezen intézkedések gyakorlatilag meg fogják szüntetni a visszadobásokat.

Módosítás 339
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszaengedések
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszaengedések valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő 
kell írni és fokozatosan meg kell valósítani
azt a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszadobások
jelenlegi magas szintjének fokozatos
csökkentése és felszámolása érdekében, 
egy halászterületenkénti elemzést végezve
és figyelembe véve a technikai, a 
szabályozói és a piaci okokat annak 
érdekében, hogy enyhíteni lehessen a 
halászati iparra gyakorolt társadalmi-
gazdasági hatásokat és biztosítani 
lehessen a hosszú távú fenntarthatóságot, 
elkerülve az olyan váratlan intézkedések 
elfogadását, amelyek destabilizálják az 
ágazatot. Elő kell írni azt a kötelezettséget, 
hogy a kezelt állományokból az uniós 
vizeken vagy az uniós halászhajókkal 
kifogott valamennyi halászzsákmányt ki 
kell rakodni.

Or. es

Módosítás 340
Bastiaan Belder

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszaengedések
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszaengedések valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő kell 
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt
a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások jelenlegi magas 
szintjének lehető legnagyobb mértékű
csökkentése érdekében, a visszadobások
elkerülése végett. A nem szándékos 
fogások és visszadobások valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő kell 
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt
az egyetlen fajjal foglalkozó halászatra 
vonatkozó kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni. A vegyes 
halászatban, amelyben a nem szándékos 
fogások megszüntetése és a minden fogás 
kirakodását előíró kötelezettség 
végrehajtása nem lehetséges, a nem 
szándékos fogások és visszadobások 
fokozatos csökkentése a kitűzött cél.

Or. en

Módosítás 341
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszaengedések
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszaengedések valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszadobások
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszadobások valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
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halászat pénzügyi életképességére. Elő kell 
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt 
a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

halászat pénzügyi életképességére. Elő kell 
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt 
a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.
Elsőbbséget élveznek a fejlesztési, 
népszerűsítési és ösztönző intézkedések, 
valamint az elsősorban a nem szándékos 
fogások elkerülését célzó ösztönzők.

Or. en

Módosítás 342
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszaengedések
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszaengedések valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő kell 
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt 
a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszadobások
jelenlegi magas szintjének csökkentése és
az erre lehetőséget nyújtó tengeri 
ökoszisztémákban való felszámolása 
érdekében. A nem szándékos fogások és
visszadobások valójában komoly 
veszteséget jelentenek számos tengeri 
környezetben, és negatívan hatnak a 
tengerek biológiai erőforrásai és a tengeri 
ökoszisztémák fenntartható kiaknázására, 
valamint a halászat pénzügyi 
életképességére. Elő kell írni és 
fokozatosan meg kell valósítani azt a 
kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni. Ezen 
intézkedés végrehajtását dokumentált 
tudományos vizsgálatokra kell alapozni, 
figyelembe véve az európai halászati 
területek egyedi jellegzetességeit és 
megvizsgálva a visszadobások okait, 
biztosítandó, hogy minden esetben a 
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megfelelő halászeszközt használják.

Or. el

Módosítás 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszaengedések
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszaengedések valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő kell 
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt 
a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszadobások
jelenlegi magas szintjének csökkentése és 
felszámolása érdekében, figyelembe véve 
az egyes halászterületek egyedi 
sajátosságait, és megfelelő intézkedéseket 
kell tenni csökkentésükre a gazdálkodási 
tervek keretén belül. A nem szándékos 
fogások és visszadobások valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és 
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére.
Foglalkozni kell a vegyes halászatból és a 
TAC-rendszerbe nem tartozó halászati 
gazdálkodásból (például a Földközi-
tengerből) származó visszadobások 
csökkentésének problémájával.

Or. es

Módosítás 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszaengedések

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszadobások
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jelenlegi magas szintjének csökkentése és
felszámolása érdekében. A nem szándékos 
fogások és visszaengedések valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és
negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére. Elő kell
írni és fokozatosan meg kell valósítani azt
a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

szintjének jelentős csökkentése érdekében, 
az egyes halászterületek 
jellegzetességeinek figyelembevételével és
előzetes értékelés alapján, amely elemzi a 
visszadobás okait és a javasolt 
intézkedések társadalmi-gazdasági és 
környezeti hatásait. A nem szándékos 
fogások és visszadobások valójában 
komoly veszteséget jelentenek, és negatív 
kihatással lehetnek a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére.
Terveket kell készíteni és végrehajtani a 
kezelt állományokból az uniós vizeken 
vagy az uniós halászhajókkal kifogott
halászzsákmányból származó 
visszadobások csökkentésére, ösztönözve a 
halászeszközök szelektivitásának javítását.

Or. fr

Módosítás 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18 a) A halászat szelektivitásának 
javítását célzó ösztönzők létrehozása 
érdekében a teljes kifogható mennyiséget 
nem szabad növelni olyan 
mennyiségekkel, amelyek különben 
visszadobásra kerülnének.

Or. en

Módosítás 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18 a) A kezelt állományokból származó 
valamennyi fogás kirakodására vonatkozó 
kötelezettséget halászati területenként kell 
bevezetni. E rendelet nem vonatkozik 
azokra a fajokra, melyeknek a tengerbe 
való visszadobás után nagy a túlélési
arányuk.

Or. en

Módosítás 347
Bastiaan Belder

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18 a) Meg kel változtatni azokat a 
jogszabályokat, amelyek arra kötelezték a 
vegyes halászatban dolgozó halászokat, 
hogy a fogások egy részét visszadobják. 
Mindent megelőzően kutatást kell végezni 
a visszadobott halak túlélési arányára 
vonatkozóan. A nagyobb szelektivitású és 
innovatív halászeszközök használatára 
irányuló kezdeményezéseket jogszabályok 
és finanszírozás által is lehetővé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18 b) A halászat szelektivitásának 
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javítását célzó ösztönzők létrehozása 
érdekében a teljes kifogható mennyiséget 
nem szabad növelni olyan 
mennyiségekkel, amelyek különben 
visszadobásra kerülnének.

Or. en

Módosítás 349
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Nem helyénvaló, ha a nem szándékos 
fogások kirakodása korlátlan gazdasági 
előnyt biztosít a piaci szereplő számára. A 
minimális védelmi referenciaméret alatti 
fogások kirakodása esetén a rendeltetési 
célokat korlátozni kell és az ilyen 
fogásokat ki kell zárni az emberi 
fogyasztás köréből.

törölve

Or. fr

Módosítás 350
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Nem helyénvaló, ha a nem szándékos 
fogások kirakodása korlátlan gazdasági 
előnyt biztosít a piaci szereplő számára. A 
minimális védelmi referenciaméret alatti 
fogások kirakodása esetén a rendeltetési 
célokat korlátozni kell és az ilyen 
fogásokat ki kell zárni az emberi 
fogyasztás köréből.

törölve
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Or. fr

Módosítás 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Nem helyénvaló, ha a nem szándékos 
fogások kirakodása korlátlan gazdasági 
előnyt biztosít a piaci szereplő számára. A 
minimális védelmi referenciaméret alatti 
fogások kirakodása esetén a rendeltetési 
célokat korlátozni kell és az ilyen 
fogásokat ki kell zárni az emberi 
fogyasztás köréből.

törölve

Or. fr

Módosítás 352
Lucas Hartong

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Nem helyénvaló, ha a nem szándékos 
fogások kirakodása korlátlan gazdasági 
előnyt biztosít a piaci szereplő számára. A 
minimális védelmi referenciaméret alatti 
fogások kirakodása esetén a rendeltetési 
célokat korlátozni kell és az ilyen 
fogásokat ki kell zárni az emberi 
fogyasztás köréből.

(19) Nem helyénvaló, ha a nem szándékos 
fogások kirakodása korlátlan gazdasági 
előnyt biztosít a piaci szereplő számára, 
vagy gazdasági hátrányt jelent számára.

Or. nl

Módosítás 353
Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Nem helyénvaló, ha a nem szándékos
fogások kirakodása korlátlan gazdasági 
előnyt biztosít a piaci szereplő számára. A 
minimális védelmi referenciaméret alatti 
fogások kirakodása esetén a rendeltetési 
célokat korlátozni kell és az ilyen 
fogásokat ki kell zárni az emberi 
fogyasztás köréből.

(19) Nem helyénvaló, ha a nem szándékos 
fogások kirakodása korlátlan gazdasági 
előnyt biztosít a piaci szereplő számára. A 
minimális védelmi referenciaméret alatti 
fogások kirakodása esetén a rendeltetési 
célokat ellenőrizni kell, és az ilyen 
fogásokat ki kell zárni az emberi 
fogyasztás köréből.

Or. pt

Módosítás 354
Guido Milana

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Nem helyénvaló, ha a nem szándékos 
fogások kirakodása korlátlan gazdasági 
előnyt biztosít a piaci szereplő számára. A 
minimális védelmi referenciaméret alatti 
fogások kirakodása esetén a rendeltetési 
célokat korlátozni kell és az ilyen 
fogásokat ki kell zárni az emberi 
fogyasztás köréből.

(19) Nem helyénvaló, ha a nem szándékos 
fogások kirakodása korlátlan gazdasági 
előnyt biztosít a piaci szereplő számára. A 
minimális védelmi referenciaméret alatti 
fogások kirakodása esetén a rendeltetési 
célokat korlátozni kell és az ilyen 
fogásokat ki kell zárni az emberi 
fogyasztás és egyéb célokra való 
felhasználás köréből.

Or. it

Módosítás 355
Luis Manuel Capoulas Santos

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Nem helyénvaló, ha a nem szándékos 
fogások kirakodása korlátlan gazdasági 
előnyt biztosít a piaci szereplő számára. A 
minimális védelmi referenciaméret alatti 
fogások kirakodása esetén a rendeltetési 
célokat korlátozni kell és az ilyen 
fogásokat ki kell zárni az emberi
fogyasztás köréből.

(19) Nem helyénvaló, ha a nem szándékos 
fogások kirakodása korlátlan gazdasági 
előnyt biztosít a piaci szereplő számára. A 
minimális védelmi referenciaméret alatti 
fogások kirakodása esetén a rendeltetési 
célokat korlátozni kell a kirakodott 
termékek térítésmentes szétosztására 
hasznot hajtó vagy jótékonysági célokra 
vagy nem emberi fogyasztásra.

Or. pt

Módosítás 356
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az állományok védelme érdekében 
világos célokat kell alkalmazni, 
figyelemmel bizonyos technikai 
intézkedésekre.

(20) Az állományok védelme érdekében
világos célokat kell alkalmazni, 
figyelemmel bizonyos technikai 
intézkedésekre és az irányítás mértékét a 
gazdálkodás szükségleteihez kell igazítani.

Or. fr

Módosítás 357
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az állományok védelme érdekében 
világos célokat kell alkalmazni, 
figyelemmel bizonyos technikai 
intézkedésekre.

(20) Az állományok védelme, valamint a 
flották és a halászat 
alkalmazkodóképessége érdekében világos 
célokat kell alkalmazni, figyelemmel 
bizonyos technikai intézkedésekre.
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Or. pt

Módosítás 358
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az állományok védelme érdekében 
világos célokat kell alkalmazni, 
figyelemmel bizonyos technikai 
intézkedésekre.

(20) Az állományok védelme érdekében 
világos célokat kell alkalmazni, 
figyelemmel bizonyos technikai 
intézkedésekre, és az irányítási szinteket a 
gazdálkodás szükségleteihez kell igazítani.

Or. es

Módosítás 359
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A fogási, illetve a halászati 
erőkifejtésre vonatkozó korlátok 
felállításával kell biztosítani azon 
állatállományok maximális fenntartható 
hozamot eredményező kitermelését, 
amelyekre vonatkozóan nem készült 
többéves terv.

(21) A fogási, illetve a halászati 
erőkifejtésre vonatkozó korlátok 
felállításával kell biztosítani azon TAC és 
kvóta- vagy erőkifejtési rendszer tárgyát 
képező állatállományok maximális 
fenntartható hozamot eredményező 
kitermelését, amelyekre vonatkozóan nem 
készült többéves terv, az egyes 
halászterületek számára világos, közös 
tudományos adatok alapján készült 
progresszív modelleket javasolva.

Or. fr

Módosítás 360
Carmen Fraga Estévez
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Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A fogási, illetve a halászati 
erőkifejtésre vonatkozó korlátok 
felállításával kell biztosítani azon 
állatállományok maximális fenntartható
hozamot eredményező kitermelését, 
amelyekre vonatkozóan nem készült 
többéves terv.

(21) A fogási, illetve a halászati
erőkifejtésre vonatkozó korlátok 
felállításával kell biztosítani azon 
állatállományok maximális fenntartható
hozam körüli kitermelését, amelyekre 
vonatkozóan nem készült többéves terv.

Or. es

Módosítás 361
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A fogási, illetve a halászati 
erőkifejtésre vonatkozó korlátok 
felállításával kell biztosítani azon 
állatállományok maximális fenntartható 
hozamot eredményező kitermelését, 
amelyekre vonatkozóan nem készült 
többéves terv.

(21) Szükség esetén a fogási, illetve a 
halászati erőkifejtésre vonatkozó korlátok 
felállításával kell biztosítani azon 
állatállományok maximális fenntartható 
hozamot eredményező kitermelését, 
amelyekre vonatkozóan nem készült 
többéves terv.

Or. pt

Módosítás 362
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A fogási, illetve a halászati 
erőkifejtésre vonatkozó korlátok 

(21) Az egyes halászterületek számára 
világos, közös tudományos adatok alapján 
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felállításával kell biztosítani azon 
állatállományok maximális fenntartható 
hozamot eredményező kitermelését, 
amelyekre vonatkozóan nem készült 
többéves terv.

készült progresszív modelleket javasolva
kell biztosítani azon állatállományok 
maximális fenntartható hozamot 
eredményező kitermelését, amelyekre 
vonatkozóan nem készült többéves terv.

Or. es

Módosítás 363
Luis Manuel Capoulas Santos

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A fogási, illetve a halászati 
erőkifejtésre vonatkozó korlátok 
felállításával kell biztosítani azon 
állatállományok maximális fenntartható 
hozamot eredményező kitermelését, 
amelyekre vonatkozóan nem készült 
többéves terv.

(21) A fogási, illetve a halászati 
erőkifejtésre vonatkozó korlátok 
felállításával kell biztosítani azon 
állatállományok maximális fenntartható 
hozamot eredményező kitermelését, 
amelyekre vonatkozóan nem készült 
többéves terv. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre elegendő adat, a halászati 
gazdálkodást közelítő értékek 
alkalmazásával kell végezni.

Or. pt

Módosítás 364
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A fogási, illetve a halászati 
erőkifejtésre vonatkozó korlátok 
felállításával kell biztosítani azon 
állatállományok maximális fenntartható 
hozamot eredményező kitermelését, 
amelyekre vonatkozóan nem készült 
többéves terv.

(21) Megfelelő technikai védelmi 
intézkedések meghatározásával és 
végrehajtásával kell biztosítani azon 
állatállományok maximális fenntartható 
hozamot eredményező kitermelését, 
amelyekre vonatkozóan nem készült 
többéves terv.
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Or. en

Módosítás 365
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A fogási, illetve a halászati 
erőkifejtésre vonatkozó korlátok 
felállításával kell biztosítani azon 
állatállományok maximális fenntartható 
hozamot eredményező kitermelését, 
amelyekre vonatkozóan nem készült 
többéves terv.

(21) Megbízható tudományos 
bizonyítékokon alapuló progresszív 
modelleket kell javasolni azon
értékesíthető állatállományok maximális 
fenntartható hozamot eredményező
kitermelésének biztosítása érdekében, 
amelyekre vonatkozóan nem készült 
többéves terv.

Or. el

Módosítás 366
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A fogási, illetve a halászati 
erőkifejtésre vonatkozó korlátok 
felállításával kell biztosítani azon 
állatállományok maximális fenntartható 
hozamot eredményező kitermelését, 
amelyekre vonatkozóan nem készült 
többéves terv.

(21) Lehetőség szerint fogási, illetve a 
halászati erőkifejtésre vonatkozó korlátok 
felállításával kell biztosítani azon 
állatállományok maximális fenntartható 
hozamot eredményező kitermelését, 
amelyekre vonatkozóan nem készült 
többéves terv.

Or. en

Módosítás 367
Guido Milana, Kriton Arsenis
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Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy valamennyi uniós 
flotta és halászat elérje a közösen 
meghatározott célkitűzéseket. A 
célkitűzéseknek az új jogszabályozás 
keretében való elérése érdekében azokban 
a helyzetekben, amelyekben az 
alkalmazkodás különösen nehéz, átmeneti 
kiigazítási időszakok meghatározására 
lesz szükség a fenntartható halászat 
megvalósítása céljából.

Or. it

Módosítás 368
Guido Milana

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Az Uniónak fokoznia kell a mind az 
Unióval, mind pedig harmadik 
országokkal határos tengereken a 
hatékony nemzetközi együttműködés és 
állománygazdálkodás megvalósítására 
irányuló erőfeszítéseit, szükség esetén 
biztosítva e területekre vonatkozóan a 
regionális halászati gazdálkodási 
szervezetek létrehozását.

Or. it

Módosítás 369
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A halászati ipar bizonytalan gazdasági 
helyzetének tekintetében és bizonyos part 
menti közösségek halászattól való 
függősége miatt szükséges a halászati 
tevékenységek viszonylagos stabilitásának 
biztosítása a halászati lehetőségek 
tagállamok közötti felosztásával, az egyes 
tagállamokra megállapított állományrészek 
alapján.

(22) A halászati ipar bizonytalan gazdasági 
helyzetének tekintetében és bizonyos part 
menti közösségek halászattól való 
függősége miatt szükséges a halászati 
tevékenységek viszonylagos stabilitásának 
biztosítása a halászati lehetőségek 
tagállamok közötti felosztásával, az egyes 
tagállamokra megállapított állományrészek 
alapján. Ez azt is jelenti, hogy a halászati 
lehetőségek bármiféle csökkentését 
fokozatosan kell bevezetni annak 
érdekében, hogy hatása az idő folyamán 
enyhüljön és ellentételeződjön.

Or. fr

Módosítás 370
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A halászati ipar bizonytalan gazdasági 
helyzetének tekintetében és bizonyos part 
menti közösségek halászattól való 
függősége miatt szükséges a halászati 
tevékenységek viszonylagos stabilitásának 
biztosítása a halászati lehetőségek 
tagállamok közötti felosztásával, az egyes 
tagállamokra megállapított állományrészek 
alapján.

(22) A halászati ipar egy része bizonytalan 
gazdasági helyzetének tekintetében és 
bizonyos part menti közösségek halászattól 
való függősége miatt szükséges a halászati 
tevékenységek viszonylagos stabilitásának 
biztosítása a halászati lehetőségek 
tagállamok közötti felosztásával, az egyes 
tagállamokra megállapított állományrészek 
alapján.

Or. fr

Módosítás 371
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A halászati ipar bizonytalan gazdasági
helyzetének tekintetében és bizonyos part 
menti közösségek halászattól való 
függősége miatt szükséges a halászati
tevékenységek viszonylagos stabilitásának 
biztosítása a halászati lehetőségek 
tagállamok közötti felosztásával, az egyes
tagállamokra megállapított 
állományrészek alapján.

(22) A halászati ipar bizonytalan gazdasági
helyzete és bizonyos part menti közösségek 
halászattól való függősége miatt, és amiatt
a tény miatt, hogy a viszonylagos stabilitás 
elve jelentős eltérést eredményezett a 
tagállamoknak juttatott kvóták és 
halászflottáik tényleges szükségletei és 
használata között, mostanra 
alkalmatlanná téve az elvet a halászati
területek elosztására, nem nyújtva 
biztosítékot arra, hogy a halászati jogok 
még mindig a megfelelő part menti 
közösséghez tartoznak, a viszonylagos 
stabilitás elvét el kell törölni, mivel 
elvesztette az eredeti jelentését, és immár 
nem élvezhet elsőbbséget a Szerződések 
rendelkezéseivel szemben annak 
érdekében, hogy egyes tagállamokat ne 
érjen hátrányos megkülönböztetés az elv 
alkalmazásából kifolyólag.

Or. es

Módosítás 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A halászati ipar bizonytalan gazdasági 
helyzetének tekintetében és bizonyos part 
menti közösségek halászattól való 
függősége miatt szükséges a halászati 
tevékenységek viszonylagos stabilitásának 
biztosítása a halászati lehetőségek 
tagállamok közötti felosztásával, az egyes 
tagállamokra megállapított állományrészek 
alapján.

(22) A halászati ipar bizonytalan gazdasági 
helyzetének tekintetében és bizonyos part 
menti közösségek halászattól való 
függősége miatt szükséges a halászati 
tevékenységek viszonylagos stabilitásának 
biztosítása a halászati lehetőségek 
tagállamok közötti felosztásával, az egyes 
tagállamokra megállapított állományrészek 
alapján, figyelembe véve, hogy betartják-e 
a közös halászati politika rendelkezéseit.

Or. en
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Módosítás 373
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A halászati ipar bizonytalan gazdasági 
helyzetének tekintetében és bizonyos part 
menti közösségek halászattól való 
függősége miatt szükséges a halászati 
tevékenységek viszonylagos stabilitásának 
biztosítása a halászati lehetőségek 
tagállamok közötti felosztásával, az egyes 
tagállamokra megállapított állományrészek 
alapján.

(22) A halászati ipar bizonytalan gazdasági 
helyzetének tekintetében és bizonyos part 
menti közösségek halászattól való 
függősége miatt szükséges a halászati 
tevékenységek viszonylagos stabilitásának 
biztosítása a halászati lehetőségek 
tagállamok közötti felosztásával, az egyes 
tagállamokra megállapított állományrészek 
alapján, figyelembe véve a lehetséges 
társadalmi és gazdasági 
következményeket.

Or. el

Módosítás 374
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A halászati tevékenységek e 
viszonylagos stabilitása – az állományok 
adott időleges biológiai helyzetét 
figyelembe véve – biztosítja azon régiók 
különleges szükségleteit, ahol a helyi 
közösség különösen függ a halászattól és a 
hozzá kapcsolódó tevékenységektől, amint 
ezt a Közösségben a 200 mérföldes 
halászati övezet 1977. január 1-jei hatállyal 
történő létrehozásának egyes külső 
vonatkozásairól szóló, 1976. november 3-i 
tanácsi állásfoglalás és különösen annak 
VII. melléklete megállapította. Ezért az 

(23) A halászati tevékenységek e 
viszonylagos stabilitása – az állományok 
adott időleges biológiai helyzetét 
figyelembe véve – biztosítja azon régiók –
kiváltképpen a legkülső régiók –
különleges szükségleteit, ahol a helyi 
közösség különösen függ a halászattól és a 
hozzá kapcsolódó tevékenységektől, amint 
ezt a Közösségben a 200 mérföldes 
halászati övezet 1977. január 1-jei hatállyal 
történő létrehozásának egyes külső 
vonatkozásairól szóló, 1976. november 3-i 
tanácsi állásfoglalás és különösen annak 
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elérendő viszonylagos stabilitás kifejezést 
ebben az értelemben kell használni.

VII. melléklete megállapította. Ezért az 
elérendő viszonylagos stabilitás kifejezést 
ebben az értelemben kell használni.

Or. pt

Módosítás 375
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak olyan helyzetben 
kell lenniük, hogy a tagállamok által 
megjelölt, a közös halászati politika 
szerinti intézkedések meghozatala
érdekében megalapozott kérésekkel 
fordulhassanak a Bizottsághoz, melyek 
segítségével meg tudnak felelni a vadon 
élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EGK tanácsi 
irányelv 4. cikke szerinti különleges 
védelmi területekre, a természetes
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikke 
szerinti különleges természetmegőrzési 
területekre, valamint a tengeri 
környezetvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 
2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv) szerinti védett tengeri 
területekre vonatkozó kötelezettségeknek.

(24) A tagállamoknak olyan helyzetben 
kell lenniük, hogy a tagállamok által 
megjelölt, a közös halászati politika 
szerinti intézkedések meghozatala 
érdekében megalapozott kérésekkel 
fordulhassanak a Bizottsághoz, melyek 
segítségével meg tudnak felelni a vadon 
élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EGK tanácsi 
irányelv 4. cikke szerinti különleges 
védelmi területekre, a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikke 
szerinti különleges természetmegőrzési 
területekre, valamint a tengeri 
környezetvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 
2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv) szerinti védett tengeri 
területekre, különösen a bioföldrajzi 
szempontból sérülékeny területekre
vonatkozó kötelezettségeknek.

Or. pt

Módosítás 376
Ana Miranda
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Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak olyan helyzetben 
kell lenniük, hogy a tagállamok által 
megjelölt, a közös halászati politika 
szerinti intézkedések meghozatala 
érdekében megalapozott kérésekkel 
fordulhassanak a Bizottsághoz, melyek 
segítségével meg tudnak felelni a vadon 
élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EGK tanácsi 
irányelv 4. cikke szerinti különleges 
védelmi területekre, a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikke 
szerinti különleges természetmegőrzési 
területekre, valamint a tengeri 
környezetvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 
2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv) szerinti védett tengeri 
területekre vonatkozó kötelezettségeknek.

(24) A tagállamoknak olyan helyzetben 
kell lenniük, hogy a tagállamok által 
megjelölt, a közös halászati politika 
szerinti intézkedések meghozatala 
érdekében megalapozott kérésekkel 
fordulhassanak a Bizottsághoz, melyek 
segítségével meg tudnak felelni a vadon 
élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EGK tanácsi 
irányelv 4. cikke szerinti különleges 
védelmi területekre, a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikke 
szerinti különleges természetmegőrzési 
területekre, valamint a tengeri 
környezetvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 
2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv) szerinti védett tengeri 
területekre vonatkozó kötelezettségeknek.
Európai szintű javaslat készül a „védett 
tengeri területek hálózatának” 
létrehozására, melyet a halászati 
erőkifejtés intenzitása, az érintett fajok
sebezhetősége, valamint a tengeri 
környezet különböző használati módjaival 
való összhang alapján fogadnak majd el.

Or. es

Módosítás 377
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy ideiglenes intézkedéseket 
fogadjon el a tengerek biológiai 
erőforrásainak védelmét vagy a halászati 
tevékenység miatt a tengeri ökoszisztémát 
érintő súlyos, azonnali beavatkozást 
igénylő fenyegetés esetén.

(25) A Bizottságnak – az érintett 
tanácsadó testületekkel és az érintett 
tagállamokkal folytatott konzultációt 
követően – képesnek kell lennie arra, hogy 
ideiglenes intézkedéseket fogadjon el a 
tengerek biológiai erőforrásainak védelmét 
vagy a halászati tevékenység miatt a 
tengeri ökoszisztémát érintő súlyos, 
azonnali beavatkozást igénylő fenyegetés 
esetén.

Or. fr

Módosítás 378
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy ideiglenes intézkedéseket 
fogadjon el a tengerek biológiai 
erőforrásainak védelmét vagy a halászati 
tevékenység miatt a tengeri ökoszisztémát 
érintő súlyos, azonnali beavatkozást 
igénylő fenyegetés esetén.

(25) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy megbízható tudományos 
alapokon és az érdekelt felek, nevezetesen 
a tanácsadó testületek véleményének 
figyelembevételével ideiglenesen 
alkalmazandó sürgősségi intézkedéseket 
fogadjon el a tengerek biológiai 
erőforrásainak védelmét vagy a halászati 
tevékenység miatt a tengeri ökoszisztémát 
érintő súlyos, azonnali beavatkozást 
igénylő fenyegetés esetén.

Or. pt

Módosítás 379
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy ideiglenes intézkedéseket 
fogadjon el a tengerek biológiai 
erőforrásainak védelmét vagy a halászati 
tevékenység miatt a tengeri ökoszisztémát 
érintő súlyos, azonnali beavatkozást 
igénylő fenyegetés esetén.

(25) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy ideiglenes intézkedéseket 
fogadjon el a tengerek biológiai 
erőforrásainak védelmét vagy túlhalászatot 
eredményező tevékenység, egyes 
városfejlesztési projektek tengeri 
környezetre gyakorolt hatása, valamint a
környezetszennyezés vagy az éghajlat 
hatása miatt a tengeri ökoszisztémát érintő 
súlyos, azonnali beavatkozást igénylő 
fenyegetés esetén. Amennyiben ilyen 
ideiglenes intézkedés miatt a halászati 
tevékenységet fel kell függeszteni vagy 
abba kell hagyni, szociális terveket kell 
készíteni a szereplők kártalanítása vagy 
tevékenységük folytatására való 
ösztönzése érdekében, elsőbbségi 
intézkedésként a halászati ágazat teljes 
termelési folyamatában.

Or. es

Módosítás 380
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy ideiglenes intézkedéseket 
fogadjon el a tengerek biológiai 
erőforrásainak védelmét vagy a halászati 
tevékenység miatt a tengeri ökoszisztémát 
érintő súlyos, azonnali beavatkozást 
igénylő fenyegetés esetén.

(25) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy ideiglenes intézkedéseket 
fogadjon el a tengerek biológiai 
erőforrásainak védelmét vagy a halászati 
tevékenység miatt a tengeri ökoszisztémát 
érintő súlyos, azonnali beavatkozást 
igénylő fenyegetés esetén. Ezeket az 
intézkedéseket meghatározott időn belül 
kell meghozni, és egy kijelölt időszakban 
maradnak érvényben.

Or. en
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Indokolás

A meglévő rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 381
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük arra, hogy ideiglenes 
intézkedéseket fogadjanak el a tengerek 
biológiai erőforrásainak védelmét vagy a 
halászati tevékenység miatt az 
ökoszisztémát érintő súlyos, azonnali 
beavatkozást igénylő fenyegetés esetén.

Or. en

Indokolás

A tagállamok közelebb vannak az érintett halászathoz, ezért gyorsabban tudnak reagálni.  A 
decentralizációs törekvések keretében hatáskörhöz kell juttatni a tagállamokat, amennyiben 
azonnali fellépésre van szükség.

Módosítás 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük a közös halászati politika 
megvalósítását célzó védelmi intézkedések 
és technikai intézkedések elfogadására 
annak érdekében, hogy a szakpolitika 
jobban figyelembe vegye az egyes
halászatok valós jellemzőit, és növelje a 
szakpolitikához történő alkalmazkodás.

(26) A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük a közös halászati politika 
megvalósítását célzó védelmi intézkedések 
és technikai intézkedések elfogadására 
annak érdekében, hogy a szakpolitika 
jobban figyelembe vegye a különböző 
tengeri medencék és halászatok valós 
jellemzőit, és növelje a szakpolitikához 
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történő alkalmazkodást.

Or. fr

Módosítás 383
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük a közös halászati politika 
megvalósítását célzó védelmi intézkedések 
és technikai intézkedések elfogadására
annak érdekében, hogy a szakpolitika 
jobban figyelembe vegye az egyes 
halászatok valós jellemzőit, és növelje a 
szakpolitikához történő alkalmazkodás.

(26) A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük arra, hogy az ágazat szereplőivel 
és a tudományos szakértőkkel konzultálva 
elfogadják a közös halászati politika 
megvalósítását célzó védelmi intézkedések 
és technikai intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a szakpolitika jobban 
figyelembe vegye az egyes halászatok 
valós jellemzőit, és növelje a 
szakpolitikához történő alkalmazkodást.

Or. fr

Módosítás 384
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük a közös halászati politika 
megvalósítását célzó védelmi intézkedések 
és technikai intézkedések elfogadására 
annak érdekében, hogy a szakpolitika 
jobban figyelembe vegye az egyes 
halászatok valós jellemzőit, és növelje a 
szakpolitikához történő alkalmazkodás.

(26) A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük a közös halászati politika 
megvalósítását célzó védelmi intézkedések 
és technikai intézkedések elfogadására 
annak érdekében, hogy a szakpolitika 
jobban figyelembe vegye az egyes 
halászatok valós jellemzőit, és növelje a 
szakpolitikához történő alkalmazkodást, a 
helyi irányítás elve alapján cselekedve.

Or. pt
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Módosítás 385
Carmen Fraga Estévez

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük a közös halászati politika 
megvalósítását célzó védelmi intézkedések 
és technikai intézkedések elfogadására 
annak érdekében, hogy a szakpolitika 
jobban figyelembe vegye az egyes 
halászatok valós jellemzőit, és növelje a 
szakpolitikához történő alkalmazkodás.

(26) A közös halászati politika 
irányításának hatékonyabbnak kell 
bizonyulnia regionális kontextusban, ám ez 
semmilyen körülmények között sem 
akadályozhatja a politika regionalizációját.
E célból és a Tanács eljárási 
szabályzatának elfogadásáról szóló 
2009/937/EU határozata 19. cikke (3) 
bekezdésével összhangban regionalizált 
halászati munkacsoportokat kell 
létrehozni, amelyek a tanácsadó testületek 
által összeállított jelentések alapján 
irányítják az egyes területeken végzett 
halászati tevékenységet az egyes területek 
vagy halállományok halászatában részt 
vevő tagállamok általi határozottabb 
fellépés révén.

Or. es

Indokolás

A preambulumbekezdés hozzáigazítása a III. cím alatt létrehozott új fejezethez, melynek célja 
a KHP valódi regionalizációja.

Módosítás 386
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük a közös halászati politika 
megvalósítását célzó védelmi intézkedések

(26) A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük a közös halászati politika 
megvalósítását célzó védelmi
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és technikai intézkedések elfogadására 
annak érdekében, hogy a szakpolitika 
jobban figyelembe vegye az egyes 
halászatok valós jellemzőit, és növelje a 
szakpolitikához történő alkalmazkodás.

intézkedéseknek és technikai
intézkedéseknek a tanácsadó testületekkel 
szoros együttműködésben történő
elfogadására annak érdekében, hogy a 
szakpolitika jobban figyelembe vegye az 
egyes halászatok valós jellemzőit, és 
növelje a szakpolitikához történő 
alkalmazkodást.

Or. fr

Módosítás 387
Bastiaan Belder

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük a közös halászati politika 
megvalósítását célzó védelmi intézkedések 
és technikai intézkedések elfogadására 
annak érdekében, hogy a szakpolitika 
jobban figyelembe vegye az egyes 
halászatok valós jellemzőit, és növelje a 
szakpolitikához történő alkalmazkodás.

(26) A tagállamoknak – az érintett 
tanácsadó testületek és érdekelt felek 
véleményének kellő figyelembevételét 
követően – képesnek kell lenniük a közös 
halászati politika megvalósítását célzó 
védelmi intézkedések és technikai 
intézkedések elfogadására annak 
érdekében, hogy a szakpolitika jobban 
figyelembe vegye az egyes halászatok 
valós jellemzőit, és növelje a 
szakpolitikához történő alkalmazkodást.

Or. en

Módosítás 388
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük a közös halászati politika 
megvalósítását célzó védelmi intézkedések 

(26) A tagállamok felelőssége a közös 
halászati politika megvalósítását célzó 
védelmi intézkedések és technikai 
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és technikai intézkedések elfogadására
annak érdekében, hogy a szakpolitika 
jobban figyelembe vegye az egyes 
halászatok valós jellemzőit, és növelje a 
szakpolitikához történő alkalmazkodás.

intézkedések elfogadása annak érdekében, 
hogy a szakpolitika jobban figyelembe 
vegye az egyes halászatok valós jellemzőit, 
és növelje a szakpolitikához történő
alkalmazkodást.

Or. en

Módosítás 389
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26 a) A tagállamokat arra kell 
ösztönözni, hogy regionális alapon 
működjenek együtt egymással.

Or. en

Módosítás 390
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A regionalizáció sikere a 
felelősségteljes kormányzásban rejlik, 
valamint a szabályok hozzáigazításában 
az egyes halászati és tengeri területek 
egyedi jellemzőihez, a tagállamok 
hatáskörét pedig ki kell terjeszteni a 
halászat regionalizációja terén, 
összhangban a szubszidiaritás elvével, 
lehetővé téve az ágazat bevonását és 
szinergiák megteremtését; a közös 
halászati politika célkitűzéseit csak akkor 
lehet nagyobb mértékben elérni, ha az 
ágazatot és az érdekelt feleket jobban 
bevonják az intézkedések kidolgozásába.
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Or. pt

Módosítás 391
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A tagállamok számára engedélyezni 
kell a 12 tengeri mérföldes körzetükben az 
összes halászhajóra alkalmazandó védelmi 
és kezelési intézkedések elfogadását, 
feltéve hogy ahol az ilyen intézkedéseket 
más tagállamok halászhajóira is 
alkalmazni kell, ott az elfogadott 
rendelkezések nem megkülönböztetőek és 
az előzetes egyeztetés megtörtént, valamint 
a Közösség nem fogadott el arra a területre 
vonatkozó egyedi védelmi és kezelési 
intézkedéseket.

(27) A tagállamok számára engedélyezni 
kell a 12 tengeri mérföldes körzetükben és 
a kontinentális talapzat kiterjesztésének 
megfelelő szomszédos területeken az 
összes halászhajóra alkalmazandó védelmi 
és kezelési intézkedések elfogadását, 
feltéve, hogy az előzetes egyeztetés 
megtörtént, valamint a Közösség nem 
fogadott el arra a területre vonatkozó 
egyedi védelmi és kezelési intézkedéseket.

Or. pt

Módosítás 392
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A hajók különböző földrajzi tengeri 
térségek közötti átlajstromozását csak 
abban az esetben szabad engedélyezni, ha 
biztosítva van, hogy a halászatok 
fenntarthatóságát és a helyi közösségek 
fennmaradását ne veszélyeztesse a 
halászati erőkifejtésnek az adott térségben 
halászó hajók számának növekedéséből 
adódó fokozódása.

Or. pt
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Módosítás 393
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek legkülső régióival 
kapcsolatban a tagállamok számára 
lehetővé kell tenni 200 tengeri mérföldes 
körzetükben, mely saját kizárólagos 
gazdasági övezetüknek felel meg, az 
összes uniós halászhajóra alkalmazandó 
védelmi és kezelési intézkedések 
elfogadását, feltéve, hogy az többi érdekelt 
tagállammal folytatott előzetes egyeztetés 
megtörtént, valamint az Unió nem 
fogadott el arra a területre vonatkozó 
egyedi védelmi és kezelési intézkedéseket.

Or. pt

Módosítás 394
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamoknak számára lehetővé 
kell tenni, hogy olyan védelmi és 
gazdálkodási intézkedéseket fogadjanak el 
az uniós vizekben található állományokra, 
amelyek kizárólag a lobogójuk alatt hajózó 
uniós halászhajókra vonatkoznak.

(28) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy a szakmai szereplőkkel és 
tudományos szakértőkkel folytatott 
konzultációt követően olyan védelmi és 
gazdálkodási intézkedéseket fogadjanak el 
az uniós vizekben található állományokra, 
amelyek kizárólag a lobogójuk alatt hajózó 
uniós halászhajókra vonatkoznak. Adott 
esetben a halászatban érintett másik 
tagállamot is be kell vonni.

Or. fr
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Módosítás 395
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

törölve

Or. fr

Módosítás 396
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 

törölve
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halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

Or. fr

Módosítás 397
Guido Milana

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 

törölve
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átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

Or. it

Módosítás 398
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

törölve

Or. es
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Módosítás 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

törölve

Or. fr

Módosítás 400
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 

törölve
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halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

Or. pt

Módosítás 401
Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 

törölve
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átruházható halászati koncessziókat hoz
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

Or. en

Módosítás 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból. Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

(29) A közös halászati politika hatálya alá 
tartozó állományok többsége tekintetében
legkésőbb 2013. december 31-től kezdve 
minden, legalább 12 m hosszú halászhajóra 
és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók önkéntes rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból. Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.
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Or. en

Módosítás 403
Nikolaos Salavrakos

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból. Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

(29) A közös halászati politika hatálya alá 
tartozó állományok többsége tekintetében
az átruházható halászati koncessziók
rendszerének bevezetése aggályokat vet fel 
koncentrációjuk és a monopóliumok 
kialakulása tekintetében; a rendszert a 
tagállamok önkéntes alapon vezethetik be, 
tiszteletben tartva a szubszidiaritás és az 
arányosság elvét, minden legalább 12 m 
hosszú halászhajóra és minden egyéb 
vontatott halászfelszerelést használó 
hajóra. A tagállamok a vontatott 
halászfelszereléstől eltérő eszközöket 
alkalmazó, legfeljebb 12 m hosszú hajókat 
kizárhatják a halászati koncessziókból. Ez 
a rendszer biztosan hozzájárul az ipar által 
kezdeményezett flottacsökkentésekhez és a 
gazdasági teljesítmény növeléséhez, míg 
ugyanakkor jogilag biztosított és 
kizárólagos átruházható halászati 
koncessziókat hoz létre a tagállamok éves 
halászati lehetőségei tekintetében. Mivel a 
tengerek biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

Or. en

Módosítás 404
Carmen Fraga Estévez
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Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve a közös halászati politika hatálya 
alá tartozó állományok többsége 
tekintetében minden, legalább 15 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 15 
m hosszú, 24 óránál rövidebb 
halászutakat tevő hajókat kizárhatják a 
halászati koncessziókból. Ez a rendszer 
biztosan hozzájárul az ipar által 
kezdeményezett flottacsökkentésekhez és a 
gazdasági teljesítmény növeléséhez, míg 
ugyanakkor jogilag biztosított és 
kizárólagos átruházható halászati 
koncessziókat hoz létre a tagállamok éves 
halászati lehetőségei tekintetében. Mivel a 
tengerek biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

Or. es

Indokolás

Egyes esetekben a kisüzemi halászflotta nem határozható meg a legfeljebb 12 méter 
hosszúsággal a földrajzi vagy időjárási körülmények miatt.

Módosítás 405
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

(29) A közös halászati politika hatálya alá 
tartozó, TAC- és kvótarendszer tárgyát 
képező állományok tekintetében legkésőbb 
2013. december 31-től kezdve a legalább 
12 m hosszú halászhajókra és minden 
egyéb vontatott halászfelszerelést használó 
hajóra be kell vezetni az átruházható 
halászati koncessziók önkéntes rendszerét.
A tagállamok a vontatott halászfelszerelést
alkalmazó, legfeljebb 12 m hosszú hajókat
bevonhatják a halászati koncessziókba. Ez 
a rendszer biztosan hozzájárul az ipar által 
kezdeményezett flottacsökkentésekhez
abban az esetben, ha a flottakapacitás és a 
rendelkezésre álló erőforrások nem 
felelnek meg egymásnak, és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

Or. pt

Módosítás 406
Luis Manuel Capoulas Santos

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 

(29) A közös halászati politika keretében 
kezelt állományok zömére a tagállamok 
bevezethetik az átruházható halászati 
koncessziók rendszerét. Ez a rendszer 
biztosan hozzájárul az ipar által 



AM\901580HU.doc 109/173 PE489.437v01-00

HU

koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

kezdeményezett flottacsökkentésekhez és a 
gazdasági teljesítmény növeléséhez. Mivel 
a tengerek biológiai erőforrásai közjavak, 
az átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

Or. pt

Módosítás 407
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból. Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 

(29) Legkésőbb e rendelet hatálybalépését 
követő egy évvel a tagállamoknak 
önkéntes alapon be kell vezetniük a közös 
halászati politika keretében kezelt 
állományok többségére vonatkozó halászati 
koncessziók rendszerét, mely tükrözi a 
jelenlegi megállapodásokat. Ez a rendszer 
biztosan hozzájárul a jogilag biztosított és 
kizárólagos halászati koncessziók 
létrehozásához a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, a halászati 
koncessziók csak olyan használati jogokat 
biztosíthatnak a tagállamok részére az éves 
halászati lehetőségek terén, amelyek a 
megállapított szabályok szerint 
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biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

visszahívhatók.

Or. en

Módosítás 408
Pat the Cope Gallagher

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból. Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be lehet
vezetni a közös halászati politika keretében 
kezelt állományok többségére vonatkozó
átruházható halászati koncessziók kötelező 
rendszerét. A tagállamok a vontatott 
halászfelszereléstől eltérő eszközöket 
alkalmazó, legfeljebb 12 m hosszú hajókat 
kizárhatják a halászati koncessziókból. Ez 
a rendszer biztosan hozzájárul az ipar által 
kezdeményezett flottacsökkentésekhez és a 
gazdasági teljesítmény növeléséhez, míg 
ugyanakkor jogilag biztosított és 
kizárólagos átruházható halászati 
koncessziókat hoz létre a tagállamok éves 
halászati lehetőségei tekintetében. Mivel a 
tengerek biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

Or. en
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Indokolás

Az átruházható halászati koncessziók rendszerének kötelező bevezetése gyorsan oda vezetne, 
hogy a kvóták viszonylag kis számú kereskedelmi entitás kezében összpontosulnának, ami a 
part menti halászközösségek megszűnéséhez vezetne. E fejlemény rendkívül kedvezőtlen 
hatással lenne a hagyományos halászközösségekre Unió-szerte, amit nem szabad támogatni.

Módosítás 409
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

(29) A közös halászati politika keretében 
kezelt állományok többségére vonatkozóan
minden, legalább 15 m hosszú halászhajóra 
és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra önkéntes 
alapon be lehet vezetni az átruházható 
halászati koncessziók rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 15
m hosszú hajókat kizárhatják az 
átruházható halászati koncessziókból. Ez a 
rendszer biztosan hozzájárul az ipar által 
kezdeményezett flottacsökkentésekhez és a 
gazdasági teljesítmény növeléséhez, míg 
ugyanakkor jogilag biztosított és 
kizárólagos átruházható halászati 
koncessziókat hoz létre a tagállamok éves 
halászati lehetőségei tekintetében. Mivel a 
tengerek biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

Or. es

Módosítás 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

(29) A halászathoz való hozzáférést 
környezeti és társadalmi feltételekre kell 
alapozni, a felelős halászat 
előmozdításának eszközeként, ami annak 
biztosítását szolgálná, hogy a környezetet 
legkevésbé károsító módon halászók és a 
társadalom számára legnagyobb hasznot 
biztosítók kapnának ösztönzést.

Or. en

Módosítás 411
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 

(29) A halászati lehetőségek odaítélésének 
rendszerét a tagállamoknak saját 
felelősségi körükben kellene 
kidolgozniuk.
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tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

Or. en

Módosítás 412
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból. Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 

(29) A tagállamok, amennyiben úgy 
kívánják, bevezethetik a közös halászati 
politika keretében kezelt állományok 
többségére vonatkozóan, minden, legalább 
12 m hosszú halászhajóra és minden egyéb 
vontatott halászfelszerelést használó hajóra 
az átruházható halászati koncessziók 
rendszerét. A tagállamok a vontatott 
halászfelszereléstől eltérő eszközöket 
alkalmazó, legfeljebb 12 m hosszú hajókat 
kizárhatják a halászati koncessziókból. Ez 
a rendszer biztosan hozzájárul az ipar által 
kezdeményezett flottacsökkentésekhez és a 
gazdasági teljesítmény növeléséhez, míg 
ugyanakkor jogilag biztosított és 
kizárólagos átruházható halászati 
koncessziókat hoz létre a tagállamok éves 
halászati lehetőségei tekintetében. Mivel a 
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átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók. 

tengerek biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

Or. el

Módosítás 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve a közös halászati politika keretében 
kezelt állományok többségére vonatkozóan
a nyílt tengeren és távoli vizeken halászó 
flottákra be kell vezetni az átruházható 
halászati koncessziók rendszerét. A 
tagállamok a legfeljebb 15 m hosszú, vagy 
napi halászutakat tevő hajókat kizárhatják
az átruházható halászati koncessziókból.
Ez a rendszer biztosan hozzájárul az ipar 
által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

Or. es
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Módosítás 414
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve a közös halászati politika hatálya 
alá tartozó állományok többsége 
tekintetében minden, legalább 12 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az egyes tagállamokban önkéntes 
alapon alkalmazandó, átruházható 
halászati koncessziók rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 12 
m hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul az ipar által kezdeményezett 
flottacsökkentésekhez és a gazdasági 
teljesítmény növeléséhez, míg ugyanakkor 
jogilag biztosított és kizárólagos 
átruházható halászati koncessziókat hoz 
létre a tagállamok éves halászati 
lehetőségei tekintetében. Mivel a tengerek 
biológiai erőforrásai közjavak, az 
átruházható halászati koncessziók csak 
olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

Or. pt

Módosítás 415
Nikolaos Salavrakos

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29 a) Véleménye szerint a Bizottságnak el 
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kell végeznie a flották értékelését annak 
érdekében, hogy hiteles eredményeket 
kapjanak a túlzott kapacitás pontos 
helyzetéről uniós szinten, mivel így 
megfelelő és célzott eszközök javasolhatók 
annak csökkentésére.

Or. en

Módosítás 416
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az átruházható halászati 
koncessziók rendszere megfelelő módszer 
lehet a flottáknak és tevékenységeknek a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz való 
hozzáigazítására abban az esetben, ha az 
érintett hajók vontatott 
halászfelszereléssel halásznak, azonban 
nem szabad a part menti vagy nem ipari 
halászatra alkalmazni, tehát olyan 
halászatra, amelyben legfeljebb 15 méter 
hosszú hajókat használnak, amely frissen 
fogyasztandó termékeket szállít, amely 
tiszteletben tartja környezetét és a 
mesterség hagyományát, amely helyi 
kontextusában gyökerezik és társadalmi-
gazdasági szempontból függ tőle, amelyet 
családok működtetnek, lévén ők a 
tulajdonosok és a tevékenységet végzők is, 
és amely környezetbarát eszközöket 
használ. 

Or. es

Módosítás 417
Alain Cadec
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Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A halászati koncesszióknak 
átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 
lenniük annak érdekében, hogy a 
halászati lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 
hatáskörébe kerüljön át, biztosítva ezzel, 
hogy az ágazatból kiváló halászok ne 
szoruljanak a közös halászati politika 
keretében állami pénzügyi támogatásra.

törölve

Or. fr

Módosítás 418
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A halászati koncesszióknak 
átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 
lenniük annak érdekében, hogy a 
halászati lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 
hatáskörébe kerüljön át, biztosítva ezzel, 
hogy az ágazatból kiváló halászok ne 
szoruljanak a közös halászati politika 
keretében állami pénzügyi támogatásra.

törölve

Or. fr

Módosítás 419
Guido Milana

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A halászati koncesszióknak 
átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 
lenniük annak érdekében, hogy a 
halászati lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 
hatáskörébe kerüljön át, biztosítva ezzel, 
hogy az ágazatból kiváló halászok ne 
szoruljanak a közös halászati politika 
keretében állami pénzügyi támogatásra.

törölve

Or. it

Módosítás 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A halászati koncesszióknak 
átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 
lenniük annak érdekében, hogy a 
halászati lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 
hatáskörébe kerüljön át, biztosítva ezzel, 
hogy az ágazatból kiváló halászok ne 
szoruljanak a közös halászati politika 
keretében állami pénzügyi támogatásra.

törölve

Or. en

Módosítás 421
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A halászati koncesszióknak törölve
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átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 
lenniük annak érdekében, hogy a 
halászati lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 
hatáskörébe kerüljön át, biztosítva ezzel, 
hogy az ágazatból kiváló halászok ne 
szoruljanak a közös halászati politika 
keretében állami pénzügyi támogatásra.

Or. en

Módosítás 422
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A halászati koncesszióknak 
átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 
lenniük annak érdekében, hogy a halászati 
lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 
hatáskörébe kerüljön át, biztosítva ezzel, 
hogy az ágazatból kiváló halászok ne 
szoruljanak a közös halászati politika 
keretében állami pénzügyi támogatásra.

törölve

Or. es

Módosítás 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A halászati koncesszióknak 
átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 
lenniük annak érdekében, hogy a 
halászati lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 

törölve



PE489.437v01-00 120/173 AM\901580HU.doc

HU

hatáskörébe kerüljön át, biztosítva ezzel, 
hogy az ágazatból kiváló halászok ne 
szoruljanak a közös halászati politika 
keretében állami pénzügyi támogatásra.

Or. fr

Módosítás 424
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A halászati koncesszióknak 
átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 
lenniük annak érdekében, hogy a 
halászati lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 
hatáskörébe kerüljön át, biztosítva ezzel, 
hogy az ágazatból kiváló halászok ne 
szoruljanak a közös halászati politika 
keretében állami pénzügyi támogatásra.

törölve

Or. pt

Módosítás 425
Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A halászati koncesszióknak 
átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 
lenniük annak érdekében, hogy a 
halászati lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 
hatáskörébe kerüljön át, biztosítva ezzel, 
hogy az ágazatból kiváló halászok ne 
szoruljanak a közös halászati politika 
keretében állami pénzügyi támogatásra.

törölve
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Or. en

Módosítás 426
Nikolaos Salavrakos

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A halászati koncesszióknak 
átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 
lenniük annak érdekében, hogy a halászati 
lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 
hatáskörébe kerüljön át, biztosítva ezzel, 
hogy az ágazatból kiváló halászok ne 
szoruljanak a közös halászati politika 
keretében állami pénzügyi támogatásra.

(30) A halászati koncessziók átruházhatók 
és bérelhetők lehetnek méltányos, objektív 
és átlátható kritériumok alapján, a 
hozzáférés elsőbbségét biztosítva azok 
számára, akik társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható halászatot 
folytatnak, annak érdekében, hogy a 
halászati lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 
hatáskörébe kerüljön át, biztosítva ezzel, 
hogy az ágazatból kiváló halászok ne 
szoruljanak a közös halászati politika 
keretében állami pénzügyi támogatásra. A 
szubszidiaritás és az arányosság elvét 
illetően a tagállamokat hatáskörrel kell 
felruházni annak érdekében, hogy 
szükség esetén meghozhassák a 
legmegfelelőbb intézkedéseket a túlzott 
kapacitások csökkentésére a különböző 
halászflották és tengeri medencék egyedi 
jellemzőivel összhangban.

Or. en

Módosítás 427
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A halászati koncesszióknak 
átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 

(30) A halászati koncesszióknak 
átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 
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lenniük annak érdekében, hogy a halászati 
lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 
hatáskörébe kerüljön át, biztosítva ezzel, 
hogy az ágazatból kiváló halászok ne 
szoruljanak a közös halászati politika 
keretében állami pénzügyi támogatásra.

lenniük annak érdekében, hogy a halászati 
lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 
hatáskörébe kerüljön át, törekedve ezáltal 
olyan feltételek megteremtésére, hogy az 
ágazatból kiváló halászok ne szoruljanak a 
közös halászati politika keretében állami 
pénzügyi támogatásra.

Or. pt

Módosítás 428
Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A halászati koncesszióknak 
átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 
lenniük annak érdekében, hogy a halászati 
lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 
hatáskörébe kerüljön át, biztosítva ezzel, 
hogy az ágazatból kiváló halászok ne 
szoruljanak a közös halászati politika 
keretében állami pénzügyi támogatásra.

(30) A halászati koncesszióknak 
átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 
lenniük annak érdekében, hogy a halászati 
lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen, és a halászati ágazat 
hatáskörébe kerüljön át.

Or. en

Módosítás 429
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A halászati koncesszióknak 
átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 
lenniük annak érdekében, hogy a halászati 
lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 

(30) A tagállamoknak jogában áll, hogy 
átruházható és bérelhető halászati
koncessziókat fogadjanak el annak 
érdekében, hogy a halászati lehetőségekkel 
való gazdálkodás decentralizált legyen és a 
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hatáskörébe kerüljön át, biztosítva ezzel, 
hogy az ágazatból kiváló halászok ne 
szoruljanak a közös halászati politika 
keretében állami pénzügyi támogatásra.

halászati ágazat hatáskörébe kerüljön át, 
biztosítva ezzel, hogy az ágazatból kiváló 
halászok ne szoruljanak a közös halászati 
politika keretében állami pénzügyi 
támogatásra.

Or. el

Módosítás 430
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A halászati koncesszióknak 
átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 
lenniük annak érdekében, hogy a halászati 
lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 
hatáskörébe kerüljön át, biztosítva ezzel, 
hogy az ágazatból kiváló halászok ne 
szoruljanak a közös halászati politika 
keretében állami pénzügyi támogatásra.

(30) A halászati koncesszióknak az egyes 
tagállamokban rögzített rendszerekkel 
összhangban átruházhatóknak és 
bérelhetőknek kell lenniük annak 
érdekében, hogy a halászati lehetőségekkel 
való gazdálkodás decentralizált legyen és a 
halászati ágazat hatáskörébe kerüljön át, 
biztosítva ezzel, hogy az ágazatból kiváló 
halászok ne szoruljanak a közös halászati 
politika keretében állami pénzügyi 
támogatásra.

Or. pt

Módosítás 431
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja azt, hogy az 
átruházható halászati koncessziók 
kötelező rendszerét a nagy hajókra 
korlátozzák. Az átruházható koncessziók 

törölve
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rendszere csak olyan állományokra 
alkalmazható, amelyekre halászati 
lehetőségeket osztottak ki.

Or. fr

Módosítás 432
Guido Milana

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja azt, hogy az 
átruházható halászati koncessziók 
kötelező rendszerét a nagy hajókra 
korlátozzák. Az átruházható koncessziók 
rendszere csak olyan állományokra 
alkalmazható, amelyekre halászati 
lehetőségeket osztottak ki.

törölve

Or. it

Módosítás 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja azt, hogy az 
átruházható halászati koncessziók 
kötelező rendszerét a nagy hajókra 
korlátozzák. Az átruházható koncessziók 
rendszere csak olyan állományokra 
alkalmazható, amelyekre halászati 
lehetőségeket osztottak ki.

törölve
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Or. en

Módosítás 434
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja azt, hogy az 
átruházható halászati koncessziók 
kötelező rendszerét a nagy hajókra 
korlátozzák. Az átruházható koncessziók 
rendszere csak olyan állományokra 
alkalmazható, amelyekre halászati 
lehetőségeket osztottak ki.

törölve

Or. pt

Módosítás 435
Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja azt, hogy az 
átruházható halászati koncessziók 
kötelező rendszerét a nagy hajókra 
korlátozzák. Az átruházható koncessziók 
rendszere csak olyan állományokra 
alkalmazható, amelyekre halászati 
lehetőségeket osztottak ki.

törölve

Or. en
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Módosítás 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja azt, hogy az 
átruházható halászati koncessziók kötelező
rendszerét a nagy hajókra korlátozzák. Az 
átruházható koncessziók rendszere csak 
olyan állományokra alkalmazható, 
amelyekre halászati lehetőségeket osztottak 
ki.

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja azt, hogy –
amennyiben az adott tagállam úgy dönt –
az átruházható halászati koncessziók 
rendszerét a nagy hajókra korlátozzák. Az 
átruházható koncessziók rendszere csak 
olyan állományokra alkalmazható, 
amelyekre halászati lehetőségeket osztottak 
ki.

Or. en

Módosítás 437
Nikolaos Salavrakos

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja azt, hogy az 
átruházható halászati koncessziók kötelező 
rendszerét a nagy hajókra korlátozzák. Az 
átruházható koncessziók rendszere csak 
olyan állományokra alkalmazható, 
amelyekre halászati lehetőségeket osztottak 
ki.

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja azt, hogy az 
átruházható halászati koncessziókat a nagy 
hajókra korlátozzák. Az átruházható 
koncessziók rendszere csak olyan 
állományokra alkalmazható, amelyekre 
halászati lehetőségeket osztottak ki.

Or. en

Módosítás 438
Estelle Grelier
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Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja azt, hogy az 
átruházható halászati koncessziók 
kötelező rendszerét a nagy hajókra 
korlátozzák. Az átruházható koncessziók 
rendszere csak olyan állományokra 
alkalmazható, amelyekre halászati 
lehetőségeket osztottak ki.

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja kiegészítő 
gazdálkodási intézkedések elfogadását.

Or. fr

Módosítás 439
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja azt, hogy az 
átruházható halászati koncessziók kötelező
rendszerét a nagy hajókra korlátozzák. Az 
átruházható koncessziók rendszere csak 
olyan állományokra alkalmazható,
amelyekre halászati lehetőségeket 
osztottak ki.

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja annak 
megfontolását, hogy az átruházható 
halászati koncessziók önkéntes rendszerét
csupán a nagy hajókra korlátozzák. Az 
átruházható koncessziók rendszere csak 
olyan állományokra alkalmazható, amelyek 
TAC- és kvótarendszer tárgyát képezik.

Or. pt

Módosítás 440
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja azt, hogy az 
átruházható halászati koncessziók kötelező 
rendszerét a nagy hajókra korlátozzák. Az
átruházható koncessziók rendszere csak
olyan állományokra alkalmazható, 
amelyekre halászati lehetőségeket 
osztottak ki.

(31) A kisüzemi halászat és 
kagylóhalászat egyedi jellemzői és 
társadalmi-gazdasági sebezhetőségük 
indokolja azt, hogy kizárják őket az 
átruházható halászati koncessziókból, és 
hogy differenciált megállapodásokra van 
szükség a kisüzemi halászat és a 
kagylóhalászat tekintetében. E célból a 
jövőbeli pénzügyi eszközön belül külön 
százalékot kell előirányozni a kisüzemi 
halászatnak, a kagylóhalászatnak és az
extenzív akvakultúrának, továbbá külön 
kisüzemi halászati támogatási programot 
kell létrehozni az olyan part menti 
közösségeket számára, amelyek a 
halászattól függenek, valamint az érintett 
erőforrásokhoz való hozzáférés 
tekintetében azoknak kell elsőbbséget 
biztosítani, akik a társadalmi és környezeti 
szempontból leginkább fenntartható 
módon halásznak.

Or. es

Módosítás 441
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági
sebezhetőségük indokolja azt, hogy az 
átruházható halászati koncessziók kötelező
rendszerét a nagy hajókra korlátozzák. Az 
átruházható koncessziók rendszere csak 
olyan állományokra alkalmazható, 
amelyekre halászati lehetőségeket 
osztottak ki.

(31) Mivel a halászflották egyedi jellemzői
tagállamonként különbözőek, és mivel 
hozzájárulnak a part menti közösségek
társadalmi-gazdasági jólétéhez, a 
tagállamok saját felelősségi körébe kell 
tartoznia, hogy megválasszák a halászati
lehetőségek elosztásának rendszerét,
ideértve a kisüzemi flottáikra 
vonatkozókét is.

Or. en
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Indokolás

A tagállamok hatáskörében kell maradnia saját kisüzemi flottáik meghatározásának és annak, 
hogy milyen gazdálkodási intézkedéseket alkalmaznak rájuk.

Módosítás 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja azt, hogy az 
átruházható halászati koncessziók kötelező 
rendszerét a nagy hajókra korlátozzák. Az 
átruházható koncessziók rendszere csak 
olyan állományokra alkalmazható, 
amelyekre halászati lehetőségeket osztottak 
ki.

(31) A part menti flották egyedi jellemzői 
és társadalmi-gazdasági sebezhetőségük 
indokolja azt, hogy az átruházható 
halászati koncessziók kötelező rendszerét a 
nagy hajókra korlátozzák. Az átruházható 
koncessziók rendszere csak olyan 
állományokra alkalmazható, amelyekre 
halászati lehetőségeket osztottak ki.

Or. es

Módosítás 443
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja azt, hogy az 
átruházható halászati koncessziók kötelező 
rendszerét a nagy hajókra korlátozzák. Az 
átruházható koncessziók rendszere csak 
olyan állományokra alkalmazható, 
amelyekre halászati lehetőségeket osztottak 
ki.

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja, hogy az 
átruházható halászati koncessziók kötelező 
rendszerét az egyes tagállamok önkéntes 
alapon alkalmazzák. Az átruházható 
koncessziók rendszere csak olyan 
állományokra alkalmazható, amelyekre 
halászati lehetőségeket osztottak ki.

Or. pt
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Módosítás 444
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Minden tagállamnak meg kell 
hagyni az őt illető halászati lehetőségek 
kiosztására vonatkozó módszer 
megválasztásának lehetőségét a 
szubszidiaritás elvének megfelelően, 
európai szintű elosztási rendszert 
kötelezővé tétele nélkül. Ily módon a 
tagállamok szabadon eldönthetik, hogy 
bevezetik-e vagy sem az átruházható 
halászati koncessziók rendszerét.

Or. fr

Módosítás 445
Carmen Fraga Estévez

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Annak érdekében, hogy a 
flottakapacitás a lehető legrövidebb időn 
belül alkalmazkodjon a rendelkezésre álló 
halászati erőforrásokhoz, köztámogatást 
kell biztosítani a forgalomból való 
kivonásra az új Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapból a hajók 
tulajdonosainak, többek között az 
átruházható halászati koncessziókban is.

Or. es
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Módosítás 446
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
31 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31b) Kötelező rendszert kell bevezetni a 
flottanyilvántartások értékelésére és a 
kapacitás felső határainak ellenőrzésére 
annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi tagállam betartsa a számára 
kiosztott flottakapacitás felső határát, és 
hogy erősödjön a halászati ellenőrzési 
rendszer, hogy a halászati kapacitás a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz 
igazodjon.

Or. fr

Módosítás 447
Guido Milana

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az uniós halászhajók számának a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítása érdekében egyedi intézkedések 
hozhatók az olyan uniós halászhajókra 
nézve, amelyek nem az átruházható 
koncessziók rendszerében működnek. Az 
ilyen intézkedéseknek meg kell 
állapítaniuk a kötelező maximális 
flottakapacitás felső értékét, és nemzeti 
belépési/kilépési rendszereket kell 
létrehozniuk az Európai Halászati Alap 
által támogatott hajóleszerelésekkel 
kapcsolatban.

törölve

Or. it
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Módosítás 448
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az uniós halászhajók számának a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítása érdekében egyedi intézkedések 
hozhatók az olyan uniós halászhajókra 
nézve, amelyek nem az átruházható 
koncessziók rendszerében működnek. Az 
ilyen intézkedéseknek meg kell 
állapítaniuk a kötelező maximális 
flottakapacitás felső értékét, és nemzeti 
belépési/kilépési rendszereket kell 
létrehozniuk az Európai Halászati Alap 
által támogatott hajóleszerelésekkel 
kapcsolatban.

törölve

Or. en

Módosítás 449
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az uniós halászhajók számának a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítása érdekében egyedi intézkedések 
hozhatók az olyan uniós halászhajókra 
nézve, amelyek nem az átruházható 
koncessziók rendszerében működnek. Az 
ilyen intézkedéseknek meg kell 
állapítaniuk a kötelező maximális 
flottakapacitás felső értékét, és nemzeti 
belépési/kilépési rendszereket kell 
létrehozniuk az Európai Halászati Alap 
által támogatott hajóleszerelésekkel 
kapcsolatban.

törölve
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Or. pt

Módosítás 450
Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az uniós halászhajók számának a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítása érdekében egyedi intézkedések 
hozhatók az olyan uniós halászhajókra 
nézve, amelyek nem az átruházható 
koncessziók rendszerében működnek. Az 
ilyen intézkedéseknek meg kell 
állapítaniuk a kötelező maximális 
flottakapacitás felső értékét, és nemzeti 
belépési/kilépési rendszereket kell 
létrehozniuk az Európai Halászati Alap 
által támogatott hajóleszerelésekkel 
kapcsolatban.

törölve

Or. en

Módosítás 451
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az uniós halászhajók számának a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítása érdekében egyedi intézkedések 
hozhatók az olyan uniós halászhajókra 
nézve, amelyek nem az átruházható 
koncessziók rendszerében működnek. Az 
ilyen intézkedéseknek meg kell 
állapítaniuk a kötelező maximális 
flottakapacitás felső értékét, és nemzeti 
belépési/kilépési rendszereket kell 

(32) Az uniós halászhajók számának a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítása érdekében fenn kell tartani az
egyedi intézkedéseket. Az ilyen 
intézkedéseknek meg kell állapítaniuk a 
kötelező maximális flottakapacitás felső 
értékét, és nemzeti belépési/kilépési 
rendszereket kell létrehozniuk az Európai 
Halászati Alap és az Európai Tengerügyi 
és Halászati Alap által támogatott 
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létrehozniuk az Európai Halászati Alap 
által támogatott hajóleszerelésekkel 
kapcsolatban.

hajóleszerelésekkel kapcsolatban.

Or. fr

Módosítás 452
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az uniós halászhajók számának a
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítása érdekében egyedi intézkedések 
hozhatók az olyan uniós halászhajókra 
nézve, amelyek nem az átruházható 
koncessziók rendszerében működnek. Az 
ilyen intézkedéseknek meg kell 
állapítaniuk a kötelező maximális 
flottakapacitás felső értékét, és nemzeti 
belépési/kilépési rendszereket kell 
létrehozniuk az Európai Halászati Alap 
által támogatott hajóleszerelésekkel 
kapcsolatban.

(32) Az uniós halászati kapacitásnak az 
egyes tengeri medencékben rendelkezésre 
álló különböző állományokhoz történő 
igazítása érdekében egyedi intézkedések 
hozhatók. Az ilyen intézkedéseknek meg 
kell állapítaniuk a kötelező maximális 
flottakapacitás felső értékét, és nemzeti 
belépési/kilépési rendszereket kell 
létrehozniuk az Európai Halászati Alap 
által támogatott hajóleszerelésekkel 
kapcsolatban. Előzetesen döntést kell 
hozni arról, hogy miképpen mérendő a 
kapacitás, és hasonlóképpen előzetesen 
értékelni kell a kapacitást az egyes uniós 
állományokra és medencékre 
vonatkozóan. A regionalizáció elvével 
összhangban minden tagállamnak 
módjában kell állnia, hogy megválassza, 
milyen intézkedéseket és eszközöket kíván 
elfogadni azon halászati kapacitás 
csökkentésére, amelyet előzőleg a 
Bizottság egy-egy állomány tekintetében 
túlzottnak minősített.

Or. fr

Módosítás 453
Nikolaos Salavrakos
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Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az uniós halászhajók számának a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítása érdekében egyedi intézkedések 
hozhatók az olyan uniós halászhajókra 
nézve, amelyek nem az átruházható 
koncessziók rendszerében működnek. Az 
ilyen intézkedéseknek meg kell 
állapítaniuk a kötelező maximális 
flottakapacitás felső értékét, és nemzeti 
belépési/kilépési rendszereket kell 
létrehozniuk az Európai Halászati Alap 
által támogatott hajóleszerelésekkel 
kapcsolatban.

(32) Az uniós halászhajók számának a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítása érdekében egyedi intézkedések 
hozhatók az olyan uniós halászhajókra 
nézve, amelyek nem az átruházható 
koncessziók rendszerében működnek. Az 
ilyen intézkedéseknek megbízható adatok 
alapján meg kell állapítaniuk a kötelező 
maximális flottakapacitás felső értékét, és 
nemzeti belépési/kilépési rendszereket kell 
létrehozniuk az Európai Halászati Alap 
által támogatott hajóleszerelésekkel 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 454
Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az uniós halászhajók számának a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítása érdekében egyedi intézkedések 
hozhatók az olyan uniós halászhajókra 
nézve, amelyek nem az átruházható 
koncessziók rendszerében működnek. Az 
ilyen intézkedéseknek meg kell 
állapítaniuk a kötelező maximális
flottakapacitás felső értékét, és nemzeti 
belépési/kilépési rendszereket kell 
létrehozniuk az Európai Halászati Alap 
által támogatott hajóleszerelésekkel 
kapcsolatban.

(32) Az uniós halászhajók számának a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítása érdekében egyedi intézkedések 
hozhatók az olyan uniós halászhajókra 
nézve, amelyek nem az átruházható 
koncessziók rendszerében működnek. Az 
ilyen intézkedéseknek meg kell 
állapítaniuk a maximális flottakapacitást.

Or. en
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Módosítás 455
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az uniós halászhajók számának a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítása érdekében egyedi intézkedések 
hozhatók az olyan uniós halászhajókra 
nézve, amelyek nem az átruházható 
koncessziók rendszerében működnek. Az 
ilyen intézkedéseknek meg kell 
állapítaniuk a kötelező maximális 
flottakapacitás felső értékét, és nemzeti 
belépési/kilépési rendszereket kell 
létrehozniuk az Európai Halászati Alap 
által támogatott hajóleszerelésekkel 
kapcsolatban.

(32) Az uniós halászhajók számának a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítása érdekében egyedi intézkedések 
hozhatók az olyan uniós halászhajókra 
nézve, amelyek nem az átruházható 
koncessziók rendszerében működnek. 
Mivel e célnak megfelelő eszköz, a 
forgalomból való kivonáshoz nyújtott 
támogatást fent kell tartani az átmeneti 
időszakban, mivel elmaradása 
késleltetheti a tagállami kapacitások 
kiigazítását, így pedig nem teljesülnek a 
közös halászati politika célkitűzései.

Or. es

Módosítás 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az uniós halászhajók számának a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítása érdekében egyedi intézkedések 
hozhatók az olyan uniós halászhajókra 
nézve, amelyek nem az átruházható 
koncessziók rendszerében működnek. Az 
ilyen intézkedéseknek meg kell 
állapítaniuk a kötelező maximális 
flottakapacitás felső értékét, és nemzeti
belépési/kilépési rendszereket kell 
létrehozniuk az Európai Halászati Alap 
által támogatott hajóleszerelésekkel 
kapcsolatban.

(32) Az uniós halászhajók számának a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítása érdekében egyedi intézkedéseket 
kell hozni. Az ilyen intézkedéseknek meg 
kell állapítaniuk a kötelező maximális 
flottakapacitás felső értékét, és nemzeti 
belépési/kilépési rendszereket kell 
létrehozniuk az Európai Halászati Alap 
által támogatott hajóleszerelésekkel 
kapcsolatban.
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Or. en

Módosítás 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Differenciált kapacitásirányítási 
rendszert kell bevezetni a kizárólag az 
uniós vizeken kívül működő flottákra és a 
legkülső régiókban nyilvántartásba vett 
flottákra egyedi jellemzőik 
figyelembevétele érdekében.

Or. fr

Módosítás 458
Guido Milana

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A tagállamoknak módjában áll, 
hogy nem átruházható és nem kötelező 
halászati koncessziós rendszert vezessenek 
be.

Or. it

Módosítás 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A halászati koncessziók akkor 
válhatnak átruházhatóvá egy tagállamon 
belül, ha annak a tagállamnak nem 
sikerült halászati kapacitását a 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz 
igazítania.

Or. pt

Módosítás 460
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Szem előtt tartva, hogy ezek az 
intézkedések milyen hatással lehetnek az 
ágazatra a munkahelyek közvetlen és 
közvetett megszűnése révén, szociális 
támogatást kell folyósítani, a part menti 
közösségeknek pedig gazdasági és 
foglalkoztatási szempontból is az 
innovációra és a diverzifikációra alapozott 
munkahely-teremtési terveket kell 
végrehajtaniuk, hogy lehetővé tegyék a 
reform által érintett nőknek és férfiaknak, 
hogy más munkát találjanak. 

Or. es

Módosítás 461
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok kötelesek nyilvántartani (33) A tagállamok kötelesek nyilvántartani 
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a lobogójuk alatt hajózó uniós halászhajók 
jellemzőire és tevékenységére vonatkozó 
minimális információkat. Ezeket a 
nyilvántartásokat a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani, hogy a 
tagállamok flottaméretét figyelemmel 
lehessen kísérni.

a lobogójuk alatt hajózó uniós halászhajók 
jellemzőire és tevékenységére vonatkozó 
minimális információkat. Ezeket a 
nyilvántartásokat a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani, hogy a 
tagállamok halászati erőkifejtését
figyelemmel lehessen kísérni.

Or. fr

Módosítás 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A rendelkezésre álló legjobb
tudományos véleményeken alapuló 
halászati gazdálkodáshoz összehangolt, 
megbízható és pontos adatállományokra 
van szükség. Ezért a tagállamoknak össze
kell gyűjteniük a flottájukra és a halászati 
tevékenységükre vonatkozó adatokat, 
különös tekintettel a fogásokra vonatkozó 
biológiai adatokra (a visszaengedésekkel
együtt), a halállományokra vonatkozó 
felmérési információkra és a halászati 
tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt lehetséges környezetvédelmi 
hatásaira.

(34) A teljes körű és pontos tudományos 
véleményeken alapuló halászati 
gazdálkodáshoz összehangolt, megbízható 
és pontos adatállományokra van szükség.
Ezért a tagállamok összegyűjtik a 
flottájukra és a halászati tevékenységükre 
vonatkozó adatokat, különös tekintettel a 
fogásokra vonatkozó biológiai adatokra (a 
visszadobásokkal együtt), a 
halállományokra vonatkozó felmérési 
információkra és a halászati 
tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt lehetséges környezetvédelmi 
hatásaira.

Or. en

Módosítás 463
Lucas Hartong

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A rendelkezésre álló legjobb (34) A rendelkezésre álló legjobb 
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tudományos véleményeken alapuló 
halászati gazdálkodáshoz összehangolt, 
megbízható és pontos adatállományokra 
van szükség. Ezért a tagállamoknak össze
kell gyűjteniük a flottájukra és a halászati 
tevékenységükre vonatkozó adatokat, 
különös tekintettel a fogásokra vonatkozó 
biológiai adatokra (a visszaengedésekkel
együtt), a halállományokra vonatkozó 
felmérési információkra és a halászati 
tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt lehetséges környezetvédelmi 
hatásaira.

tudományos véleményeken alapuló 
halászati gazdálkodáshoz összehangolt, 
megbízható és pontos, egynél több 
forrásból származó adatállományokra van 
szükség. Ezért a tagállamoknak
gondoskodniuk kell a flottájukra és a 
halászati tevékenységükre vonatkozó
adatok független összegyűjtéséről, különös 
tekintettel a fogásokra vonatkozó biológiai 
adatokra (a visszadobásokkal együtt), a 
halállományokra vonatkozó felmérési 
információkra és a halászati 
tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt lehetséges környezetvédelmi 
hatásaira.

Or. nl

Módosítás 464
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
halászati gazdálkodáshoz összehangolt, 
megbízható és pontos adatállományokra 
van szükség. Ezért a tagállamoknak össze 
kell gyűjteniük a flottájukra és a halászati 
tevékenységükre vonatkozó adatokat, 
különös tekintettel a fogásokra vonatkozó 
biológiai adatokra (a visszaengedésekkel
együtt), a halállományokra vonatkozó 
felmérési információkra és a halászati 
tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt lehetséges környezetvédelmi 
hatásaira.

(34) A rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
halászati gazdálkodáshoz összehangolt, 
megbízható és pontos adatállományokra 
van szükség. Ezért a tagállamoknak a 
tudományos szakértőkkel és az ágazattal 
szoros együttműködésben össze kell 
gyűjteniük a flottájukra és a halászati 
tevékenységükre vonatkozó adatokat, 
különös tekintettel a fogásokra vonatkozó 
biológiai adatokra (a visszadobásokkal
együtt), a halállományokra vonatkozó 
felmérési információkra és a halászati 
tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt lehetséges környezetvédelmi 
hatásaira. Ezeket az adatokat hosszú távú 
adatsorok létrehozása céljából kell 
gyűjteni, és a lehető legtöbb állományra ki 
kell terjedniük európai szinten. Az 
eredményeknek és az adatoknak 
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hozzáférhetőnek kell lenniük az ágazati 
szereplők és a nagyközönség számára.

Or. fr

Módosítás 465
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
halászati gazdálkodáshoz összehangolt, 
megbízható és pontos adatállományokra 
van szükség. Ezért a tagállamoknak össze 
kell gyűjteniük a flottájukra és a halászati 
tevékenységükre vonatkozó adatokat, 
különös tekintettel a fogásokra vonatkozó 
biológiai adatokra (a visszaengedésekkel
együtt), a halállományokra vonatkozó 
felmérési információkra és a halászati 
tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt lehetséges környezetvédelmi 
hatásaira.

(34) A rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
halászati gazdálkodáshoz összehangolt, 
megbízható és pontos adatállományokra 
van szükség. Ezért a tagállamoknak össze 
kell gyűjteniük a flottájukra és a halászati 
tevékenységükre vonatkozó adatokat, 
különös tekintettel a fogásokra vonatkozó 
biológiai adatokra (a visszadobásokkal
együtt), a halállományokra vonatkozó 
felmérési információkra és a halászati 
tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt lehetséges környezetvédelmi 
hatásaira; a Bizottságnak pedig 
biztosítania kell az adatharmonizációhoz 
szükséges feltételeket az erőforrások 
ökoszisztéma-alapú értelmezésének 
előmozdítása érdekében.

Or. pt

Módosítás 466
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 

(34) A rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
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halászati gazdálkodáshoz összehangolt, 
megbízható és pontos adatállományokra 
van szükség. Ezért a tagállamoknak össze 
kell gyűjteniük a flottájukra és a halászati 
tevékenységükre vonatkozó adatokat, 
különös tekintettel a fogásokra vonatkozó 
biológiai adatokra (a visszaengedésekkel
együtt), a halállományokra vonatkozó 
felmérési információkra és a halászati 
tevékenységeknek a tengeri 
ökoszisztémára gyakorolt lehetséges 
környezetvédelmi hatásaira.

halászati gazdálkodáshoz összehangolt, 
megbízható és pontos adatállományokra 
van szükség. Ezért a tagállamoknak össze 
kell gyűjteniük a flottájukra és a halászati 
tevékenységükre vonatkozó adatokat, 
különös tekintettel a fogásokra vonatkozó 
biológiai adatokra (a visszadobásokkal
együtt), és hozzáférhetővé kell tenniük 
őket a végfelhasználók és a nagyközönség 
számára.

Or. es

Módosítás 467
Dolores García-Hierro Caraballo

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
halászati gazdálkodáshoz összehangolt, 
megbízható és pontos adatállományokra 
van szükség. Ezért a tagállamoknak össze 
kell gyűjteniük a flottájukra és a halászati 
tevékenységükre vonatkozó adatokat, 
különös tekintettel a fogásokra vonatkozó 
biológiai adatokra (a visszaengedésekkel
együtt), a halállományokra vonatkozó 
felmérési információkra és a halászati 
tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt lehetséges környezetvédelmi 
hatásaira.

(34) A rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
halászati gazdálkodáshoz összehangolt, 
megbízható és pontos adatállományokra 
van szükség. Ezért a tagállamoknak össze 
kell gyűjteniük a flottájukra és a halászati 
tevékenységükre vonatkozó adatokat, 
különös tekintettel a fogásokra vonatkozó 
biológiai adatokra (a visszadobásokkal
együtt), a halállományokra vonatkozó 
felmérési információkra és a halászati 
tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt lehetséges környezetvédelmi 
hatásaira, és hozzáférhetővé kell tenniük 
őket a végfelhasználók és a nagyközönség 
számára.

Or. es

Módosítás 468
João Ferreira
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Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
halászati gazdálkodáshoz összehangolt, 
megbízható és pontos adatállományokra 
van szükség. Ezért a tagállamoknak össze 
kell gyűjteniük a flottájukra és a halászati 
tevékenységükre vonatkozó adatokat, 
különös tekintettel a fogásokra vonatkozó 
biológiai adatokra (a visszaengedésekkel
együtt), a halállományokra vonatkozó 
felmérési információkra és a halászati 
tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt lehetséges környezetvédelmi 
hatásaira.

(34) A rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuló 
halászati gazdálkodáshoz összehangolt, 
megbízható és pontos adatállományokra 
van szükség. Ezért a tagállamoknak össze 
kell gyűjteniük a flottájukra és a halászati 
tevékenységükre vonatkozó adatokat, 
különös tekintettel a fogásokra vonatkozó 
biológiai adatokra (a visszadobásokkal
együtt), a halállományokra vonatkozó 
felmérési információkra és a halászati 
tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt lehetséges környezetvédelmi 
hatásaira. Az adatgyűjtés és –kezelés a 
halászati politika keretében uniós 
támogatásban részesül.

Or. pt

Módosítás 469
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A rendelkezésre álló legjobb
tudományos véleményeken alapuló 
halászati gazdálkodáshoz összehangolt, 
megbízható és pontos adatállományokra 
van szükség. Ezért a tagállamoknak össze
kell gyűjteniük a flottájukra és a halászati 
tevékenységükre vonatkozó adatokat, 
különös tekintettel a fogásokra vonatkozó 
biológiai adatokra (a visszaengedésekkel
együtt), a halállományokra vonatkozó 
felmérési információkra és a halászati 
tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt lehetséges környezetvédelmi 

(34) A teljes körű és pontos tudományos 
véleményeken alapuló halászati 
gazdálkodáshoz összehangolt, megbízható 
és pontos adatállományokra van szükség.
Ezért a tagállamok összegyűjtik a 
flottájukra és a halászati tevékenységükre 
vonatkozó adatokat, különös tekintettel a 
fogásokra vonatkozó biológiai adatokra (a
visszadobásokkal együtt), a 
halállományokra vonatkozó felmérési 
információkra és a halászati 
tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt lehetséges környezetvédelmi 
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hatásaira. hatásaira.

Or. en

Módosítás 470
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az adatgyűjtésnek ki kell terjednie a 
halászati ágazatban, az akvakultúrában, 
valamint a halászati és akvakultúra-
termékek feldolgozásában aktív 
vállalkozások gazdasági értékelését 
elősegítő adatokra és ezen iparágak 
foglalkoztatási tendenciáira.

(35) Az adatgyűjtésnek ki kell terjednie a 
halászati ágazatban, az akvakultúrában,
valamint a halászati és akvakultúra-
termékek feldolgozásában aktív 
vállalkozások gazdasági értékelését 
elősegítő adatokra és ezen iparágak 
foglalkoztatási tendenciáira, valamint a 
halászati közösségekre gyakorolt hatásra 
vonatkozó adatokra.

Or. es

Módosítás 471
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az adatgyűjtésnek ki kell terjednie a 
halászati ágazatban, az akvakultúrában, 
valamint a halászati és akvakultúra-
termékek feldolgozásában aktív
vállalkozások gazdasági értékelését 
elősegítő adatokra és ezen iparágak 
foglalkoztatási tendenciáira.

(35) Az adatgyűjtésnek ki kell terjednie a 
halászati ágazatban, az akvakultúrában, 
valamint a halászati és akvakultúra-
termékek feldolgozásában – méretétől 
függetlenül – valamennyi aktív
vállalkozás gazdasági értékelését elősegítő 
adatokra és ezen iparágak foglalkoztatási 
tendenciáira.

Or. el
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Módosítás 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kötelesek kezelni és a 
tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat. A tagállamoknak együtt kell 
működniük egymással az adatgyűjtési 
tevékenységek összehangolása során is. 
Adott esetben a tagállamoknak az 
ugyanazon tengeri medencén belüli 
harmadik országokkal is együtt kell 
működniük az adatgyűjtés tekintetében.

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kötelesek kezelni és a 
tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat. A tagállamoknak együtt kell 
működniük egymással az adatgyűjtési 
tevékenységek összehangolása során is. 
Adott esetben a tagállamoknak az 
ugyanazon tengeri medencén belüli 
harmadik országokkal is együtt kell 
működniük az adatgyűjtés tekintetében, a 
regionális halászati gazdálkodási 
szervezetek keretében.

Or. fr

Módosítás 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kötelesek kezelni és a 
tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat. A tagállamoknak együtt kell 
működniük egymással az adatgyűjtési 
tevékenységek összehangolása során is.
Adott esetben a tagállamoknak az 
ugyanazon tengeri medencén belüli 
harmadik országokkal is együtt kell 
működniük az adatgyűjtés tekintetében.

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kezelik és a tudományos 
adatok végfelhasználói számára elérhetővé
teszik az összegyűjtött adatokat. A 
tagállamok együttműködnek egymással az 
adatgyűjtési tevékenységek összehangolása 
során is. Adott esetben a tagállamoknak az 
ugyanazon tengeri medencén belüli 
harmadik országokkal is együtt kell 
működniük az adatgyűjtés tekintetében.
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Or. en

Módosítás 474
Nikolaos Salavrakos

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kötelesek kezelni és a 
tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat. A tagállamoknak együtt kell 
működniük egymással az adatgyűjtési 
tevékenységek összehangolása során is. 
Adott esetben a tagállamoknak az 
ugyanazon tengeri medencén belüli 
harmadik országokkal is együtt kell 
működniük az adatgyűjtés tekintetében.

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kötelesek kezelni és a 
tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat. A tagállamoknak együtt kell 
működniük egymással az adatgyűjtési 
tevékenységek összehangolása során is. 
Adott esetben a tagállamoknak az 
ugyanazon tengeri medencén belüli 
harmadik országokkal is együtt kell 
működniük az adatgyűjtés tekintetében, 
szem előtt tartva a nemzetközi jog 
rendelkezéseit, különösen az ENSZ 
Tengerjogi Egyezményét (UNCLOS);

Or. en

Módosítás 475
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kötelesek kezelni és a 
tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat. A tagállamoknak együtt kell 
működniük egymással az adatgyűjtési 
tevékenységek összehangolása során is.
Adott esetben a tagállamoknak az 
ugyanazon tengeri medencén belüli 

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kötelesek kezelni és a 
tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat, a vonatkozó eredményeket pedig 
eljuttatni az érdekelt feleknek. A 
tagállamoknak együtt kell működniük 
egymással az adatgyűjtési tevékenységek 
összehangolása során is. Adott esetben a 
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harmadik országokkal is együtt kell 
működniük az adatgyűjtés tekintetében.

tagállamoknak az ugyanazon tengeri 
medencén belüli harmadik országokkal is 
együtt kell működniük az adatgyűjtés 
tekintetében.

Or. pt

Módosítás 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kötelesek kezelni és a 
tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat. A tagállamoknak együtt kell 
működniük egymással az adatgyűjtési 
tevékenységek összehangolása során is. 
Adott esetben a tagállamoknak az 
ugyanazon tengeri medencén belüli
harmadik országokkal is együtt kell 
működniük az adatgyűjtés tekintetében.

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kötelesek kezelni és a 
tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat. A tagállamoknak együtt kell 
működniük egymással az adatgyűjtési 
tevékenységek összehangolása során is. 
Adott esetben a tagállamoknak harmadik 
országokkal is együtt kell működniük az 
adatgyűjtés tekintetében.

Or. en

Módosítás 477
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kötelesek kezelni és a 
tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat. A tagállamoknak együtt kell 
működniük egymással az adatgyűjtési 
tevékenységek összehangolása során is.

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kötelesek kezelni és a 
tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat. A tagállamoknak egymással is
együtt kell működniük a döntéshozatal és 
a jogalkotás minden rétegében az 
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Adott esetben a tagállamoknak az 
ugyanazon tengeri medencén belüli 
harmadik országokkal is együtt kell 
működniük az adatgyűjtés tekintetében.

adatgyűjtési tevékenységek összehangolása
érdekében. Adott esetben a tagállamoknak 
az ugyanazon tengeri medencén belüli 
harmadik országokkal is együtt kell 
működniük az adatgyűjtés tekintetében.

Or. es

Módosítás 478
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kötelesek kezelni és a 
tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat. A tagállamoknak együtt kell 
működniük egymással az adatgyűjtési 
tevékenységek összehangolása során is. 
Adott esetben a tagállamoknak az 
ugyanazon tengeri medencén belüli 
harmadik országokkal is együtt kell 
működniük az adatgyűjtés tekintetében.

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kötelesek kezelni és a 
tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat. A tagállamoknak együtt kell 
működniük egymással az adatgyűjtési 
tevékenységek összehangolása során is. 
Adott esetben a tagállamoknak az 
ugyanazon tengeri medencén belüli 
harmadik országokkal is együtt kell 
működniük az adatgyűjtés tekintetében.
Mindkét félnek be kell tartania a 
nemzetközi rendelkezéseket és 
megállapodásokat, különösen az ENSZ 
Tengerjogi Egyezményét.

Or. el

Módosítás 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kötelesek kezelni és a 

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kötelesek kezelni és a 
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tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat. A tagállamoknak együtt kell 
működniük egymással az adatgyűjtési 
tevékenységek összehangolása során is. 
Adott esetben a tagállamoknak az 
ugyanazon tengeri medencén belüli 
harmadik országokkal is együtt kell 
működniük az adatgyűjtés tekintetében.

tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat. A regionális hatóságokat 
tevékenyebben be kell vonni az 
adatgyűjtési tevékenységbe. A 
tagállamoknak együtt kell működniük 
egymással az adatgyűjtési tevékenységek 
összehangolása során is. Adott esetben a 
tagállamoknak az ugyanazon tengeri 
medencén belüli harmadik országokkal is 
együtt kell működniük az adatgyűjtés 
tekintetében.

Or. es

Módosítás 480
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kötelesek kezelni és a 
tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat. A tagállamoknak együtt kell 
működniük egymással az adatgyűjtési 
tevékenységek összehangolása során is.
Adott esetben a tagállamoknak az 
ugyanazon tengeri medencén belüli 
harmadik országokkal is együtt kell 
működniük az adatgyűjtés tekintetében.

(36) A tagállamok a többéves uniós 
program alapján kezelik és a tudományos 
adatok végfelhasználói számára elérhetővé
teszik az összegyűjtött adatokat. A
tagállamok együttműködnek egymással az 
adatgyűjtési tevékenységek összehangolása 
során is. Adott esetben a tagállamoknak az 
ugyanazon tengeri medencén belüli 
harmadik országokkal is együtt kell 
működniük az adatgyűjtés tekintetében.

Or. en

Módosítás 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Meg kell erősíteni a szakpolitika-
orientált tudományt a nemzeti szinten 
elfogadott halászati tudományos 
adatgyűjtési eszközök, a más 
tagállamokkal összehangolt kutatási és 
innovációs programok, valamint az uniós 
kutatási és innovációs kereteszközök útján.

(37) A szakpolitika-orientált tudományt
megerősítik a nemzeti szinten elfogadott 
halászati tudományos adatgyűjtési 
eszközök, a más tagállamokkal 
összehangolt kutatási és innovációs 
programok, valamint az uniós kutatási és 
innovációs kereteszközök útján.

Or. en

Módosítás 482
Lucas Hartong

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Meg kell erősíteni a szakpolitika-
orientált tudományt a nemzeti szinten 
elfogadott halászati tudományos 
adatgyűjtési eszközök, a más 
tagállamokkal összehangolt kutatási és 
innovációs programok, valamint az uniós 
kutatási és innovációs kereteszközök útján.

(37) Meg kell erősíteni a szakpolitika-
orientált tudományt a nemzeti szinten 
elfogadott halászati tudományos 
adatgyűjtési eszközök, a más 
tagállamokkal összehangolt, független 
kutatási és innovációs programok, valamint 
az uniós kutatási és innovációs 
kereteszközök útján.

Or. nl

Módosítás 483
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Meg kell erősíteni a szakpolitika-
orientált tudományt a nemzeti szinten 
elfogadott halászati tudományos 
adatgyűjtési eszközök, a más 

(37) Meg kell erősíteni a szakpolitika-
orientált tudományt a nemzeti szinten 
elfogadott halászati tudományos 
adatgyűjtési eszközök, a más 
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tagállamokkal összehangolt kutatási és 
innovációs programok, valamint az uniós 
kutatási és innovációs kereteszközök útján.

tagállamokkal összehangolt kutatási és 
innovációs programok, valamint az uniós 
kutatási és innovációs kereteszközök, 
valamint a Bizottság által végzett 
szükséges adatharmonizáció és –
rendszerezés útján.

Or. pt

Módosítás 484
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Meg kell erősíteni a szakpolitika-
orientált tudományt a nemzeti szinten 
elfogadott halászati tudományos 
adatgyűjtési eszközök, a más 
tagállamokkal összehangolt kutatási és 
innovációs programok, valamint az uniós 
kutatási és innovációs kereteszközök útján.

(37) Meg kell erősíteni a szakpolitika-
orientált tudományt a nemzeti szinten 
elfogadott halászati tudományos 
adatgyűjtési eszközök, a más 
tagállamokkal összehangolt, a jogalkotói 
hatáskör különböző rétegei függvényében 
állami vagy ez alatti szinten elfogadott
kutatási és innovációs programok, valamint 
az uniós kutatási és innovációs 
kereteszközök útján, létrehozva így az 
uniós halászati ágazat közös kutatási és 
innovációs programját.

Or. es

Módosítás 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Meg kell erősíteni a szakpolitika-
orientált tudományt a nemzeti szinten 
elfogadott halászati tudományos 
adatgyűjtési eszközök, a más 

(37) Meg kell erősíteni a szakpolitika-
orientált tudományt a helyi, regionális és
nemzeti szinten elfogadott halászati 
tudományos adatgyűjtési eszközök, a más 
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tagállamokkal összehangolt kutatási és 
innovációs programok, valamint az uniós 
kutatási és innovációs kereteszközök útján.

tagállamokkal összehangolt kutatási és 
innovációs programok, valamint az uniós 
kutatási és innovációs kereteszközök útján.

Or. es

Módosítás 486
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Meg kell erősíteni a szakpolitika-
orientált tudományt a nemzeti szinten 
elfogadott halászati tudományos 
adatgyűjtési eszközök, a más 
tagállamokkal összehangolt kutatási és 
innovációs programok, valamint az uniós 
kutatási és innovációs kereteszközök útján.

(37) A szakpolitika-orientált tudományt
megerősítik a nemzeti szinten elfogadott 
halászati tudományos adatgyűjtési 
eszközök, a más tagállamokkal 
összehangolt kutatási és innovációs 
programok, valamint az uniós kutatási és 
innovációs kereteszközök útján.

Or. en

Módosítás 487
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) Az európai halászati ágazat 
nemzetközi hírneve, akár a tagállamok 
valamennyi tengeren működő flottáinak, 
akár az uniós polgárok számos országban 
eszközölt beruházásainak köszönhető, 
szükségessé teszi, hogy a vonatkozó 
területeken a megállapodások hivatalossá 
tételére irányuló stratégia megerősítésre 
kerüljön.

Or. es
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Módosítás 488
Nikolaos Salavrakos

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A harmadik országokkal kötött 
fenntartható halászati megállapodásoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a harmadik 
országok vizein folytatott uniós halászati 
tevékenységek a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuljanak, 
így gondoskodva a tengerek biológiai 
erőforrásainak fenntartható kiaknázásáról. 
Ezeknek a megállapodásoknak, melyek az 
Uniótól kapott pénzügyi hozzájárulás 
fejében hozzáférési jogokat biztosítanak, 
hozzá kell járulniuk egy magas színvonalú 
irányítási struktúra kialakításához, 
mindenekelőtt a hatékony megfigyelési, 
ellenőrzési és felügyeleti intézkedések 
biztosítása érdekében.

(39) A harmadik országokkal kötött 
fenntartható halászati megállapodásoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a harmadik 
országok vizein folytatott uniós halászati 
tevékenységek a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuljanak, 
így gondoskodva a tengerek biológiai 
erőforrásainak fenntartható kiaknázásáról 
és védelméről. Ezeknek a 
megállapodásoknak, melyek az Uniótól 
kapott pénzügyi hozzájárulás fejében 
hozzáférési jogokat biztosítanak, hozzá kell 
járulniuk egy magas színvonalú 
tudományos adatgyűjtési rendszer és egy 
szintén magas színvonalú irányítási 
struktúra kialakításához, mindenekelőtt a 
hatékony megfigyelési, ellenőrzési és 
felügyeleti intézkedések biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 489
Carmen Fraga Estévez

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A harmadik országokkal kötött 
fenntartható halászati megállapodásoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a harmadik 
országok vizein folytatott uniós halászati 
tevékenységek a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuljanak, 

(39) A harmadik országokkal kötött 
fenntartható halászati megállapodásoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a harmadik 
országok vizein folytatott uniós halászati 
tevékenységek a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuljanak, 
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így gondoskodva a tengerek biológiai 
erőforrásainak fenntartható kiaknázásáról. 
Ezeknek a megállapodásoknak, melyek az 
Uniótól kapott pénzügyi hozzájárulás 
fejében hozzáférési jogokat biztosítanak,
hozzá kell járulniuk egy magas színvonalú 
irányítási struktúra kialakításához, 
mindenekelőtt a hatékony megfigyelési, 
ellenőrzési és felügyeleti intézkedések 
biztosítása érdekében.

így gondoskodva a tengerek biológiai 
erőforrásainak fenntartható kiaknázásáról. 
Ezeknek a megállapodásoknak hozzá kell 
járulniuk egy magas színvonalú irányítási 
struktúra kialakításához, mindenekelőtt a 
hatékony megfigyelési, ellenőrzési és 
felügyeleti intézkedések biztosítása 
érdekében.

Or. es

Indokolás

Az uniós megállapodások – a fent leírt formán kívül – alapulhatnak a halászati lehetőségek 
cseréjén is Valamennyit fenntartható halászati megállapodásként kell elismerni, és ugyanazon 
fenntarthatósági céloknak kell vezérelni őket.

Módosítás 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A harmadik országokkal kötött 
fenntartható halászati megállapodásoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a harmadik 
országok vizein folytatott uniós halászati 
tevékenységek a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuljanak, 
így gondoskodva a tengerek biológiai 
erőforrásainak fenntartható kiaknázásáról. 
Ezeknek a megállapodásoknak, melyek az 
Uniótól kapott pénzügyi hozzájárulás 
fejében hozzáférési jogokat biztosítanak, 
hozzá kell járulniuk egy magas színvonalú 
irányítási struktúra kialakításához, 
mindenekelőtt a hatékony megfigyelési, 
ellenőrzési és felügyeleti intézkedések 
biztosítása érdekében.

(39) A harmadik országokkal kötött 
fenntartható halászati megállapodásoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a harmadik 
országok vizein folytatott uniós halászati 
tevékenységek a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuljanak, 
így gondoskodva a tengerek biológiai 
erőforrásainak fenntartható kiaknázásáról, 
emellett meg kell felelniük az ENSZ 
Tengerjogi Egyezményében szereplő 
többlet elvének. Ezeknek a 
megállapodásoknak, melyek az Uniótól 
kapott pénzügyi hozzájárulás fejében 
hozzáférési jogokat biztosítanak, hozzá kell 
járulniuk egy magas színvonalú irányítási 
struktúra kialakításához, mindenekelőtt a 
hatékony megfigyelési, ellenőrzési és 
felügyeleti intézkedések biztosítása 
érdekében.



AM\901580HU.doc 155/173 PE489.437v01-00

HU

Or. en

Módosítás 491
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A harmadik országokkal kötött 
fenntartható halászati megállapodásoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a harmadik 
országok vizein folytatott uniós halászati 
tevékenységek a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuljanak, 
így gondoskodva a tengerek biológiai 
erőforrásainak fenntartható kiaknázásáról. 
Ezeknek a megállapodásoknak, melyek az 
Uniótól kapott pénzügyi hozzájárulás 
fejében hozzáférési jogokat biztosítanak, 
hozzá kell járulniuk egy magas színvonalú 
irányítási struktúra kialakításához, 
mindenekelőtt a hatékony megfigyelési, 
ellenőrzési és felügyeleti intézkedések 
biztosítása érdekében.

(39) A harmadik országokkal kötött 
fenntartható halászati megállapodásoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a harmadik
országok vizein folytatott uniós halászati 
tevékenységek a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuljanak, 
így gondoskodva a tengerek biológiai 
erőforrásainak fenntartható kiaknázásáról. 
Ezeknek a megállapodásoknak, melyek az 
Uniótól kapott pénzügyi hozzájárulás 
fejében hozzáférési jogokat biztosítanak, 
hozzá kell járulniuk egy magas színvonalú 
irányítási struktúra kialakításához, 
mindenekelőtt a hatékony megfigyelési, 
ellenőrzési és felügyeleti intézkedések 
biztosítása érdekében, valamint a 
harmadik országokkal közösen folytatott 
fejlesztések és az európai flotta 
fenntarthatósága érdekében.

Or. es

Módosítás 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) A legkülső régiókkal közös tengeri 
medencén belüli harmadik országokkal 
kötött fenntartható halászati 
megállapodások esetén az Uniónak 
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biztosítania kell az erőforrások méltányos 
elosztását.

Or. fr

Módosítás 493
Lucas Hartong

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A fenntartható halászati 
megállapodásokba beillesztett emberi jogi 
záradéknak teljes mértékben összhangban 
kell lennie az átfogó uniós fejlesztési 
politikai célkitűzésekkel.

törölve

Or. nl

Módosítás 494
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A fenntartható halászati 
megállapodásokba beillesztett emberi jogi 
záradéknak teljes mértékben összhangban 
kell lennie az átfogó uniós fejlesztési 
politikai célkitűzésekkel.

törölve

Or. pt

Módosítás 495
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Az Unió és a harmadik országok 
közötti halászati megállapodásoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az importárut 
termelő halászatokra alkalmazandó 
környezeti, gazdasági és társadalmi 
követelmények azonosak legyenek az 
Unióban rögzítettekkel, lehetővé téve 
ezáltal, hogy az uniós termékek azonos 
feltételek mellett versenyezzenek az 
importtermékekkel, felelős módon 
kiterjesztve ugyanakkor a társadalmi és 
környezeti fejlesztési modellt. Ezenfelül a 
harmadik országokból származó áruk 
versenyét méltányossá kell tenni a 
munkakörülményekre és a 
környezetvédelemre vonatkozó előírások 
tekintetében és a jogszerű, bejelentett és 
szabályozott halászatból származás 
szempontjából egyaránt. Mindezekből 
következik, hogy a harmadik országokból 
származó termékek uniós piacát a 
kölcsönösség alapjaira kell helyezni.

Or. es

Módosítás 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A fenntartható halászati 
megállapodások elengedhetetlen részét 
képezik és külön emberi jogi záradék 
hatálya alá tartoznak a demokratikus 
alapelvek, valamint az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatában és az egyéb 
vonatkozó emberi jogi dokumentumokban 
foglalt emberi jogok, továbbá a 
jogállamiság alapelvének a tiszteletben 
tartása.

(41) A fenntartható halászati 
megállapodások elengedhetetlen részét 
képezik és külön emberi jogi záradék 
hatálya alá tartoznak a demokratikus 
alapelvek, valamint az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatában és az egyéb 
vonatkozó emberi jogi dokumentumokban 
foglalt emberi jogok, továbbá a 
jogállamiság alapelvének a tiszteletben 
tartása, adott esetben az Unió és az AKCS-



PE489.437v01-00 158/173 AM\901580HU.doc

HU

országok között létrejött megállapodások 
idevágó rendelkezéseivel.

Or. fr

Módosítás 497
Lucas Hartong

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A fenntartható halászati 
megállapodások elengedhetetlen részét 
képezik és külön emberi jogi záradék 
hatálya alá tartoznak a demokratikus 
alapelvek, valamint az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatában és az egyéb 
vonatkozó emberi jogi dokumentumokban 
foglalt emberi jogok, továbbá a 
jogállamiság alapelvének a tiszteletben 
tartása.

(41) A fenntartható halászati 
megállapodások elengedhetetlen részét 
képezik és külön emberi jogi záradék 
hatálya alá tartoznak a demokratikus 
alapelvek, valamint az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatában és az egyéb 
vonatkozó emberi jogi dokumentumokban 
foglalt emberi jogok, továbbá a 
jogállamiság alapelvének a tiszteletben 
tartása. Azok az államok, amelyek 
megsértik az emberi jogokat, nem 
jogosultak halászati megállapodások 
megkötésére.

Or. nl

Módosítás 498
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A fenntartható halászati 
megállapodások elengedhetetlen részét 
képezik és külön emberi jogi záradék 
hatálya alá tartoznak a demokratikus 
alapelvek, valamint az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatában és az egyéb 
vonatkozó emberi jogi dokumentumokban 

(41) A fenntartható halászati 
megállapodások elengedhetetlen részét 
képezik a demokratikus alapelvek, 
valamint az emberi jogok, és lehetőséget 
kell biztosítani e megállapodások és 
végrehajtási jegyzőkönyveik 
felfüggesztésére abban az esetben, ha az 
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foglalt emberi jogok, továbbá a 
jogállamiság alapelvének a tiszteletben 
tartása.

említett elveket komolyan megsértik. 
Szükséges továbbá, hogy az Unió 
partnerországainak a megállapodás 
megkötése előtt módjában álljon pontosan 
és teljes körűen tájékozódni a 
megállapodás részes felei jogainak és 
kötelességeinek mértékéről. Az AKCS-
országok esetében rögzítésre került, hogy 
a Cotonoui Megállapodás 8., 9. és 96. 
cikkének rendelkezései képezik a jogi
alapot az idevágó, az Unióra és 
partnereire nézve kötelező jogi 
rendelkezésekhez, anélkül, hogy külön 
záradék rögzítésére lenne szükség.

Or. fr

Módosítás 499
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A fenntartható halászati 
megállapodások elengedhetetlen részét 
képezik és külön emberi jogi záradék 
hatálya alá tartoznak a demokratikus 
alapelvek, valamint az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatában és az egyéb 
vonatkozó emberi jogi dokumentumokban 
foglalt emberi jogok, továbbá a 
jogállamiság alapelvének a tiszteletben 
tartása.

(41) A fenntartható halászati 
megállapodások részét képezik és – az 
Unió általános fejlesztési céljaival 
összhangban, indokolt esetben – külön 
emberi jogi záradék hatálya alá
tartozhatnak a demokratikus alapelvek, 
valamint az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatában és az egyéb vonatkozó 
emberi jogi dokumentumokban foglalt 
emberi jogok, továbbá a jogállamiság 
alapelvének a tiszteletben tartása.

Or. pt

Módosítás 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Átlátható keretet kell biztosítani az 
Unió szomszédos harmadik országokkal 
folytatott összes halászati 
konzultációjának, melyek célja a halászati 
lehetőségek cseréje és elosztása, vagy 
egymás hajóinak saját vizeikhez való 
hozzáférésének engedélyezése.

Or. fr

Módosítás 501
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) A szomszédos országokkal folytatott 
együttműködés javítása, valamint a közös 
állományokkal való gazdálkodás javítása 
érdekében az Uniónak ezen országokkal 
fenntartható halászati együttműködési 
megállapodásokat kell kötnie.

Or. es

Módosítás 502
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
41 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41b) Az Unió szomszédos harmadik 
országokkal kötött, a kölcsönös halászati 
kapcsolatokra vonatkozó megállapodásai 
éves konzultáció tárgyát képezik, de nem 
biztosítanak a Bizottság általi 
végrehajtásuk irányítására semmiféle 
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pontos és konkrét eljárást. A Tanácsnak 
engedélyezni kell, hogy évente ajánlásokat
tegyen a Bizottságnak az utóbbi által 
végzett konzultációk lebonyolítására 
vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 503
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
41 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41b) A kalózkodás komoly problémája 
miatt, amely a két- vagy többoldalú 
megállapodások keretében harmadik 
országokban halászó európai hajókat 
érinti, meg kell erősíteni az intézkedéseket 
és műveleteket, ezeknek a kalózkodás 
veszélyeinek különösen kitett 
halászhajóknak a védelme érdekében.

Or. es

Módosítás 504
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Az akvakultúrának fenntartható 
módon elő kell segítenie az élelmiszer-
termelési képesség megtartását Unió-
szerte annak érdekében, hogy az európai 
polgárok számára biztosítva legyen a 
hosszú távú élelmiszerbiztonság, valamint 
hozzájárulásként a világ növekvő 
tengeriélelmiszer-igényének 
kielégítéséhez.

(42) Az akvakultúrának fenntartható 
módon elő kell segítenie az élelmiszer-
termelési képesség fejlesztését Unió-szerte 
annak érdekében, hogy az európai polgárok 
számára biztosítva legyen a hosszú távú 
élelmiszerbiztonság, valamint 
hozzájárulásként a világ növekvő 
tengeriélelmiszer-igényének 
kielégítéséhez.
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Or. fr

Módosítás 505
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Az akvakultúrának fenntartható 
módon elő kell segítenie az élelmiszer-
termelési képesség megtartását Unió-
szerte annak érdekében, hogy az európai 
polgárok számára biztosítva legyen a 
hosszú távú élelmiszerbiztonság, valamint 
hozzájárulásként a világ növekvő 
tengeriélelmiszer-igényének 
kielégítéséhez.

(42) Az akvakultúrának fenntartható 
módon elő kell segítenie az élelmiszer-
termelési képesség szélesítését Unió-szerte 
annak érdekében, hogy az európai polgárok 
számára biztosítva legyen a hosszú távú 
élelmiszerbiztonság, és hogy csökkenjen a 
halászati és akvakultúra-termékek 
behozatala az Európai Unióba, valamint 
hozzájárulásként a világ növekvő 
tengeriélelmiszer-igényének 
kielégítéséhez.

Or. pt

Módosítás 506
Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Az akvakultúrának fenntartható 
módon elő kell segítenie az élelmiszer-
termelési képesség megtartását Unió-szerte 
annak érdekében, hogy az európai polgárok 
számára biztosítva legyen a hosszú távú 
élelmiszerbiztonság, valamint 
hozzájárulásként a világ növekvő 
tengeriélelmiszer-igényének 
kielégítéséhez.

(42) A halászatnak és az akvakultúrának 
fenntartható módon elő kell segítenie az 
élelmiszer-termelési képesség megtartását 
Unió-szerte annak érdekében, hogy az 
európai polgárok számára biztosítva legyen 
a hosszú távú élelmiszerbiztonság, 
valamint hozzájárulásként a világ növekvő 
tengeriélelmiszer-igényének 
kielégítéséhez.

Or. en
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Módosítás 507
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Az akvakultúrának fenntartható 
módon elő kell segítenie az élelmiszer-
termelési képesség megtartását Unió-szerte 
annak érdekében, hogy az európai polgárok 
számára biztosítva legyen a hosszú távú 
élelmiszerbiztonság, valamint 
hozzájárulásként a világ növekvő 
tengeriélelmiszer-igényének 
kielégítéséhez.

(42) Amennyiben a támogatott 
akvakultúra-típus fenntartható vagy 
extenzív, az akvakultúra elősegítheti az 
élelmiszer-termelési képesség megtartását 
Unió-szerte annak érdekében, hogy az 
európai polgárok számára biztosítva legyen 
a hosszú távú élelmiszerbiztonság, 
valamint hozzájárulásként a világ növekvő 
tengeriélelmiszer-igényének 
kielégítéséhez.

Or. es

Módosítás 508
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Az akvakultúra lehetőséget nyújt 
egészséges, biztonságos és fenntartható, jó 
minőségű termékek biztosítására 
környezetbarát feltételek mellett, valamint 
stabilizáló tényezőként hozzájárulhat a 
foglalkoztatáshoz sok olyan európai 
régióban, amelyek kisebb vagy nagyobb 
mértékben a halászattól függenek.

Or. pt

Módosítás 509
Maria do Céu Patrão Neves



PE489.437v01-00 164/173 AM\901580HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A közös halászati politikának hozzá 
kell járulnia az Európa 2020 stratégiához 
(az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája), és elő kell segítenie 
a benne foglalt célok megvalósulását.

(44) A közös halászati politikának – a 
halászati és akvakultúra-tevékenységekkel 
kapcsolatban – hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégiához (az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája), és elő kell segítenie a benne 
foglalt célok megvalósulását.

Or. pt

Módosítás 510
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A közös halászati és akvakultúra-
politika szociális dimenziójával 
kapcsolatban nem kötelező 
iránymutatásokat kell megállapítani 
annak érdekében, hogy az emberek 
kerüljenek e politika középpontjába, és az 
uniós halászati és akvakultúra-ágazatban 
szociális minimumszabályok jöjjenek létre 
különösen abból a célból, hogy az Unión 
belül összehangolják a biztonsági 
körülményeket, az élet- és 
munkakörülményeket, továbbá képzés 
biztosítását és a szakma gyakorlásához 
való hozzáférést.

Or. fr

Módosítás 511
Izaskun Bilbao Barandica
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Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) Szem előtt kell tartani és 
hangsúlyozni kell, hogy a nők régóta 
nagyban kiveszik részüket a halászati 
munkából, ami történetileg nemcsak 
hozzáadott értékkel bír, hanem – például a 
hálókészítést, kikötői munkát és 
csomagolást végző nők esetében – lényegi 
részét képezi magának a halászati 
ágazatnak.

Or. es

Módosítás 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A közös halászati és akvakultúra-
politika szociális dimenziójával 
kapcsolatban iránymutatásokat kell 
megállapítani annak érdekében, hogy az 
emberek kerüljenek e politika 
középpontjába, és az uniós halászati és 
akvakultúra-ágazatban szociális 
minimumszabályok jöjjenek létre 
különösen abból a célból, hogy az Unión 
belül összehangolják a biztonsági 
körülményeket, az élet- és
munkakörülményeket, továbbá képzés 
biztosítását és a szakma gyakorlásához 
való hozzáférést.

Or. fr

Módosítás 513
Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az akvakultúra-tevékenységeket 
befolyásolják a nemzeti határokon átnyúló 
különböző feltételek, többek között azok,
amelyek a piaci szereplők engedélyeit 
érintik; a nemzeti stratégiai tervekre 
vonatkozó uniós stratégiai 
iránymutatásokat ezért úgy kell 
megalkotni, hogy az az akvakultúra-ágazat 
versenyképességének javulásához 
vezessen, és a fejlődés és innováció 
támogatását, a gazdasági tevékenység 
ösztönzését eredményezze, valamint javítsa 
az életminőséget és diverzifikálja a 
gazdaságot a parti és vidéki területeken; 
továbbá – az üzletbiztonságot, az uniós 
vizekhez és területekhez való hozzáférést 
és az engedélyekkel kapcsolatos 
adminisztráció egyszerűsítését érintő 
nemzeti intézkedések koordinációjával 
kapcsolatos nyílt módszerek révén –
javuljanak a tagállamok közötti 
információk és bevált gyakorlatok 
cseréjének mechanizmusai is.

(45) Az akvakultúra-tevékenységeket 
befolyásolják a nemzeti határokon átnyúló 
különböző feltételek, többek között azok, 
amelyek a piaci szereplők engedélyeit 
érintik; a nemzeti stratégiai tervekre 
vonatkozó uniós stratégiai 
iránymutatásokat ezért – az egyes 
tagállamokban meglévő korlátokhoz 
igazítva – úgy kell megalkotni, hogy az az 
akvakultúra-ágazat versenyképességének 
javulásához vezessen, és a fejlődés és 
innováció támogatását, a gazdasági 
tevékenység ösztönzését és a termelés 
növekedését eredményezze az egyes 
tagállamoknak leginkább megfelelő fajok 
és termelési módok használata révén, 
valamint javítsa az életminőséget és 
diverzifikálja a gazdaságot a parti és vidéki 
területeken; továbbá – az üzletbiztonságot, 
az uniós vizekhez és területekhez való 
hozzáférést és az engedélyekkel vagy 
koncessziókkal kapcsolatos adminisztráció 
egyszerűsítését érintő nemzeti intézkedések 
koordinációjával kapcsolatos nyílt 
módszerek révén – javuljanak a tagállamok 
közötti információk és bevált gyakorlatok 
cseréjének mechanizmusai is.

Or. pt

Módosítás 514
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az akvakultúra-tevékenységeket 
befolyásolják a nemzeti határokon 

(45) A nemzeti stratégiai tervekre 
vonatkozó uniós stratégiai 
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átnyúló különböző feltételek, többek 
között azok, amelyek a piaci szereplők 
engedélyeit érintik; a nemzeti stratégiai 
tervekre vonatkozó uniós stratégiai 
iránymutatásokat ezért úgy kell 
megalkotni, hogy az az akvakultúra-
ágazat versenyképességének javulásához 
vezessen, és a fejlődés és innováció 
támogatását, a gazdasági tevékenység 
ösztönzését eredményezze, valamint javítsa 
az életminőséget és diverzifikálja a 
gazdaságot a parti és vidéki területeken; 
továbbá – az üzletbiztonságot, az uniós 
vizekhez és területekhez való hozzáférést
és az engedélyekkel kapcsolatos 
adminisztráció egyszerűsítését érintő 
nemzeti intézkedések koordinációjával 
kapcsolatos nyílt módszerek révén –
javuljanak a tagállamok közötti
információk és bevált gyakorlatok 
cseréjének mechanizmusai is.

iránymutatásokat ezért úgy kell 
megalkotni, hogy az az extenzív 
akvakultúra versenyképességének 
javulásához vezessen, és a fejlődés és 
innováció támogatását, a gazdasági 
tevékenység ösztönzését eredményezze, 
valamint javítsa az életminőséget és a 
gazdaságot a parti menti és vidéki 
területeken; továbbá – az üzletbiztonságot, 
az uniós vizekhez és területekhez való 
hozzáférést érintő nemzeti intézkedések 
koordinációjával kapcsolatos nyílt 
módszerek révén – javuljanak az
információk és bevált gyakorlatok
tagállamok közötti cseréjének 
mechanizmusai is.

Or. es

Módosítás 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az akvakultúra-tevékenységeket 
befolyásolják a nemzeti határokon átnyúló 
különböző feltételek, többek között azok, 
amelyek a piaci szereplők engedélyeit 
érintik; a nemzeti stratégiai tervekre 
vonatkozó uniós stratégiai 
iránymutatásokat ezért úgy kell 
megalkotni, hogy az az akvakultúra-ágazat 
versenyképességének javulásához 
vezessen, és a fejlődés és innováció 
támogatását, a gazdasági tevékenység 
ösztönzését eredményezze, valamint javítsa 
az életminőséget és diverzifikálja a 
gazdaságot a parti és vidéki területeken; 

(45) Az akvakultúra-tevékenységeket 
befolyásolják a nemzeti határokon átnyúló 
különböző feltételek, többek között azok, 
amelyek a piaci szereplők engedélyeit 
érintik; a nemzeti stratégiai tervekre 
vonatkozó uniós stratégiai 
iránymutatásokat ezért úgy kell 
megalkotni, hogy az az akvakultúra-ágazat 
versenyképességének javulásához 
vezessen, és a fejlődés és innováció 
támogatását, a gazdasági tevékenység 
ösztönzését eredményezze, valamint javítsa 
az életminőséget és diverzifikálja a 
gazdaságot a parti és vidéki területeken; 
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továbbá – az üzletbiztonságot, az uniós 
vizekhez és területekhez való hozzáférést 
és az engedélyekkel kapcsolatos 
adminisztráció egyszerűsítését érintő 
nemzeti intézkedések koordinációjával 
kapcsolatos nyílt módszerek révén –
javuljanak a tagállamok közötti
információk és bevált gyakorlatok 
cseréjének mechanizmusai is.

továbbá – az üzletbiztonságot, az uniós 
vizekhez és területekhez való hozzáférést 
és az engedélyekkel kapcsolatos 
adminisztráció egyszerűsítését érintő
regionális és nemzeti intézkedések 
koordinációjával kapcsolatos nyílt 
módszerek révén – javuljanak az
információk és bevált gyakorlatok 
cseréjének mechanizmusai is.

Or. es

Módosítás 516
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Az akvakultúra egyedi jellege miatt 
szükség van egy tanácsadó testületre, 
amelyben az érintettek megvitathatják az 
akvakultúrára hatást gyakorolható uniós 
szakpolitikák elemeit.

(46) Az akvakultúra egyedi jellege miatt 
szükség van egy tanácsadó testületre, 
amelyben az érintettek megvitathatják az 
extenzív és intenzív akvakultúrára hatást 
gyakorolni képes uniós szakpolitikák 
elemeit.

Or. es

Módosítás 517
Ian Hudghton

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Az akvakultúra egyedi jellege miatt
szükség van egy tanácsadó testületre, 
amelyben az érintettek megvitathatják az 
akvakultúrára hatást gyakorolható uniós
szakpolitikák elemeit.

(46) Az akvakultúra tagállamokbeli egyedi 
jellege és sokfélesége miatt az 
akvakultúra-gazdálkodást és -fejlesztést az 
egyes tagállamok politikai és jogi 
hatáskörén belül kell tartani, az Unió 
szerepének pedig az akvakultúra 
fejlesztésére kell korlátozódnia anélkül, a 
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gazdálkodás uniós szintű központosítása 
nélkül.

Or. en

Módosítás 518
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) Tekintettel a legkülső régiók 
sajátosságaira, különösen földrajzi 
távolságukra és a halászatnak 
gazdaságukban betöltött fontos szerepére, 
három albizottságból (délnyugati vizek, az 
Indiai-óceán délnyugati területei és a 
Francia Antillák és Guyana 
medencéjének vizei) álló tanácsadó 
testületet kell létrehozni a legtávolabbi 
területek számára. Ez a tanácsadó testület 
a jogellenes, be nem jelentett vagy 
szabályozatlan halászat elleni világszintű 
fellépést is lehetővé fogja tenni.

Or. fr

Módosítás 519
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
46 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46b) Tekintettel a belvízi halászat 
jellegzetességeire, különösen az általa 
képvisel munkahelyek számára, az e 
halászatot veszélyeztető közvetlen vagy 
közvetett fenyegetésekre, a neki szentelt 
figyelem hiányára és a fajokról és vízi 
környezetről benne felhalmozott 
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szakértelemre, tanácsadó bizottságot kell 
létrehozni a belvízi halászat számára. E 
tanácsadó testület lehetővé fogja tenni, e 
halászat ökoszisztéma-alapú 
megközelítésű kollektív önszerveződését.

Or. fr

Módosítás 520
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Szükséges erősíteni az Unió halászati 
és akvakultúra-ágazatának 
versenyképességét és egyszerűsíteni a 
szabályokat az ágazat hatékonyabb 
termelésirányítása és jobb értékesítési 
feltételei érdekében; a halászati és 
akvakultúra-termékeket érintő közös 
piacszervezésnek egyenlő feltételeket kell 
biztosítania az Unióban forgalmazott
valamennyi halászati és akvakultúra-
termék számára, lehetővé kell tenni a 
fogyasztók számára, hogy 
megalapozottabb döntéseket hozzanak és 
támogatni kell a felelős fogyasztást, 
valamint az egész szállítási lánc mentén 
javítani kell a gazdaságra és az uniós piac 
működésére vonatkozó ismeretek szintjét.

(47) Szükséges erősíteni az Unió halászati 
és akvakultúra-ágazatának 
versenyképességét és egyszerűsíteni a 
szabályokat az ágazat hatékonyabb 
termelésirányítása és jobb értékesítési 
feltételei érdekében; a halászati és 
akvakultúra-termékeket érintő közös 
piacszervezésnek egyenlő feltételeket kell 
biztosítania valamennyi forgalmazott –
akár az Unióból, akár harmadik országból 
származó – halászati és akvakultúra-
termék számára, lehetővé kell tenni a 
fogyasztók számára, hogy 
megalapozottabb döntéseket hozzanak, és 
támogatni kell a felelős fogyasztást, 
valamint az egész szállítási lánc mentén 
javítani kell a gazdaságra és az uniós piac 
működésére vonatkozó ismeretek szintjét.
A halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről szóló fejezet 
rendelkezéseinek a halászati és 
akvakultúra termékek behozatala 
feltételéül kell szabniuk a nemzetközileg 
elismert környezetvédelmi és szociális 
előírások betartását.

Or. fr
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Módosítás 521
Estelle Grelier

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Szükséges erősíteni az Unió halászati 
és akvakultúra-ágazatának 
versenyképességét és egyszerűsíteni a 
szabályokat az ágazat hatékonyabb 
termelésirányítása és jobb értékesítési 
feltételei érdekében; a halászati és 
akvakultúra-termékeket érintő közös 
piacszervezésnek egyenlő feltételeket kell 
biztosítania az Unióban forgalmazott 
valamennyi halászati és akvakultúra-
termék számára, lehetővé kell tenni a 
fogyasztók számára, hogy 
megalapozottabb döntéseket hozzanak és 
támogatni kell a felelős fogyasztást, 
valamint az egész szállítási lánc mentén 
javítani kell a gazdaságra és az uniós piac 
működésére vonatkozó ismeretek szintjét.

(47) Szükséges erősíteni az Unió halászati 
és akvakultúra-ágazatának 
versenyképességét és egyszerűsíteni a 
szabályokat az ágazat hatékonyabb 
termelésirányítása és jobb értékesítési 
feltételei érdekében; a halászati és
akvakultúra-termékeket érintő közös 
piacszervezésnek egyenlő feltételeket kell 
biztosítania az Unióban forgalmazott 
valamennyi halászati és akvakultúra-
termék számára, lehetővé kell tenni a 
fogyasztók számára, hogy 
megalapozottabb döntéseket hozzanak és 
támogatni kell a felelős fogyasztást, 
valamint az egész szállítási lánc mentén 
javítani kell a gazdaságra és az uniós piac 
működésére vonatkozó ismeretek szintjét.
A közös piacszervezéshez olyan eszközöket 
is kell rendelni, melyek lehetővé teszik a 
piaci fejleményekhez való igazítását, mely 
fejleményeket az erőforrások állapota, 
különösen a maximális fenntartható 
hozam célkitűzésének elérése vált ki. 
Végezetül elő kell segítenie az ágazatok 
strukturálását és ezen ágazatokat 
megelőző, illetve követő elemek közötti 
kapcsolódásokat.

Or. fr

Módosítás 522
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Szükséges erősíteni az Unió halászati 
és akvakultúra-ágazatának 
versenyképességét és egyszerűsíteni a
szabályokat az ágazat hatékonyabb 
termelésirányítása és jobb értékesítési 
feltételei érdekében; a halászati és 
akvakultúra-termékeket érintő közös 
piacszervezésnek egyenlő feltételeket kell 
biztosítania az Unióban forgalmazott 
valamennyi halászati és akvakultúra-
termék számára, lehetővé kell tenni a 
fogyasztók számára, hogy 
megalapozottabb döntéseket hozzanak és
támogatni kell a felelős fogyasztást, 
valamint az egész szállítási lánc mentén
javítani kell a gazdaságra és az uniós piac 
működésére vonatkozó ismeretek szintjét.

(47) Szükséges erősíteni az Unió halászati 
és akvakultúra-ágazatának 
versenyképességét és egyszerűsíteni az 
adminisztratív szabályokat az ágazat 
hatékonyabb termelésirányítása és jobb 
értékesítési feltételei érdekében. A 
forgalmazás tekintetében kiemelten fontos 
a termelőknek folyósított kifizetésekre 
vonatkozó szabályok összehangolása az 
Unióban a termékek szállításának napját 
követő 30. napra. A halászati és 
akvakultúra-termékeket érintő közös 
piacszervezésnek egyenlő feltételeket kell 
biztosítania az Unióban forgalmazott – a 
közösségi termékeket az importtól 
megkülönböztető címkével ellátott –
valamennyi halászati és akvakultúra-
termék számára, lehetővé kell tennie a 
fogyasztók számára, hogy 
megalapozottabb döntéseket hozzanak és
támogatnia kell a felelős fogyasztást, 
valamint az egész szállítási lánc mentén
javítania kell a gazdaságra és az uniós piac 
működésére vonatkozó ismeretek szintjét.

Or. pt

Módosítás 523
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Szükséges erősíteni az Unió halászati 
és akvakultúra-ágazatának 
versenyképességét és egyszerűsíteni a 
szabályokat az ágazat hatékonyabb 
termelésirányítása és jobb értékesítési 
feltételei érdekében; a halászati és 
akvakultúra-termékeket érintő közös 
piacszervezésnek egyenlő feltételeket kell 

(47) Szükséges erősíteni az Unió halászati 
és akvakultúra-ágazatának 
versenyképességét és egyszerűsíteni a 
szabályokat az ágazat hatékonyabb 
termelésirányítása és jobb értékesítési 
feltételei érdekében; a halászati és 
akvakultúra-termékeket érintő közös 
piacszervezésnek egyenlő feltételeket kell 
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biztosítania az Unióban forgalmazott 
valamennyi halászati és akvakultúra-
termék számára, lehetővé kell tenni a 
fogyasztók számára, hogy 
megalapozottabb döntéseket hozzanak és
támogatni kell a felelős fogyasztást, 
valamint az egész szállítási lánc mentén
javítani kell a gazdaságra és az uniós piac 
működésére vonatkozó ismeretek szintjét.

biztosítania az Unióban forgalmazott 
valamennyi halászati és akvakultúra-
termék számára, lehetővé kell tennie a 
fogyasztók számára, hogy
megalapozottabb döntéseket hozzanak a 
nyomon követhetőség alapján és
támogatnia kell a felelős fogyasztást, 
valamint az egész szállítási lánc mentén
javítania kell a gazdaságra és az uniós piac 
működésére vonatkozó ismeretek szintjét.

Or. es


