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Módosítás 1
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében.
A 26., 27., 574., 575., 576., 580., 581., 583., 587., 588., 590., 592., 594. és 595. módosítás 
helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 és 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatály Hatály
(1) A közös halászati politika a 
következőkre terjed ki:

(1) A közös halászati politika a 
következőkre terjed ki:

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

a) a tengerek biológiai erőforrásainak 
védelme, valamint az ilyen erőforrásokat 
célba vevő halászatok fenntartható 
kiaknázása és az ezekkel való 
gazdálkodás;

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

b) az édesvízi biológiai erőforrások
megőrzése, akvakultúra, valamint a 
halászati és akvakultúra-termékek 
feldolgozása és forgalmazása a közös 
halászati politikát támogató, a piacokra és a 
pénzügyi eszközökre vonatkozó 
intézkedésekkel, a strukturális 
intézkedésekkel és a flottakapacitás 
irányításával kapcsolatban;
ba) a halászati tevékenységek társadalmi 
és gazdasági életképessége, a part menti 
közösségek foglalkoztatásának és 
fejlődésének előmozdítása, a kisüzemi és 
kisipari halászat és akvakultúra sajátos 
problémái.

(2) A közös halászati politika akkor 
vonatkozik az (1) bekezdésben említett 
tevékenységekre, amennyiben azokat a 
következő területeken folytatják:

(2) A közös halászati politika akkor 
vonatkozik az (1) bekezdésben említett 
tevékenységekre, amennyiben azokat a 
következő területeken folytatják:

a) a tagállamok területe; vagy a) a tagállamok területe; vagy

b) uniós vizek, beleértve a harmadik 
országok lobogója alatt hajózó és ott 
bejegyzett halászhajók tevékenységeit;
vagy

b) uniós vizek, beleértve a harmadik 
országok lobogója alatt hajózó és ott 
bejegyzett halászhajók tevékenységeit;
vagy

c) uniós halászhajók uniós vizeken kívül c) uniós halászhajók uniós vizeken kívül 
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folytatott tevékenységei; vagy folytatott tevékenységei; vagy
d) tagállamok állampolgárai által folytatott 
tevékenységek, a lobogó szerinti állam 
elsődleges felelősségének sérelme nélkül.

d) tagállamok állampolgárai által folytatott 
tevékenységek, a lobogó szerinti állam 
elsődleges felelősségének sérelme nélkül.

Or. en

Módosítás 2
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 28., 29., 31., 32., 604., 606., 613., 614., 615., 616., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 
624., 625., 626., 627., 628., 629., 630., 631., 632., 633., 634., 635., 636., 637., 641., 642., 
644., 645., 646., 650., 656., 657., 658., 659., 661., 662., 664., 666., 669., 671. és 699. 
módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A közös halászati politika biztosítja, 
hogy a halászati és az akvakultúra-
tevékenységek környezetvédelmi 
szempontból hosszú távon fenntarthatóak 
legyenek és kezelésük összhangban legyen
a gazdasági, társadalmi és munkavállalói 
juttatások elérésére irányuló 
célkitűzésekkel, valamint hozzájáruljanak 
az élelmiszerek és a szabadidős halászati 
lehetőségek elérhetőségéhez, illetve 
lehetővé tegyék, hogy a feldolgozóipar és a 
szárazföldön végzett tevékenységek 
közvetlenül kapcsolódjanak a halászati 
tevékenységekhez, ugyanakkor figyelembe 
vegyék a fogyasztók és a termelők érdekeit 
is.

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

(2) A közös halászati politika az 
elővigyázatossági megközelítést 
alkalmazza a halászati gazdálkodásra, és 
célja az, hogy 2015-ig biztosítsa, hogy a
halászati állománypusztulást olyan 
mértékben határozza meg, amely lehetővé 
teszi legkésőbb 2020-ig a halállományok
maximális fenntartható hozam feletti 
szinten történő helyreállítását, valamint az 
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szintjét. összes helyreállt állomány ezen a szinten 
történő fenntartását.

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

(3) A közös halászati politika a halászati 
gazdálkodásra és az akvakultúrára az
ökoszisztéma-alapú megközelítést 
alkalmazza annak biztosítása érdekében, 
hogy a halászat és az akvakultúra 
hozzájáruljon ahhoz a célhoz, hogy az 
emberi tevékenységeknek a tengeri 
ökoszisztémákra gyakorolt hatása a lehető 
legkisebb legyen, és ne járuljon hozzá a 
tengeri környezet romlásához, valamint 
ténylegesen az egyes halászterületek és 
régiók igényeihez igazodjon.

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

(4) A közös halászati politikának
összhangban kell állnia az uniós 
környezetvédelmi jogszabályokkal és az 
egyéb uniós szakpolitikákkal is.

(4a) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy a flották halászati 
kapacitása igazodjon a (2) bekezdés 
szerinti kiaknázási szintekhez.

Or. en

Módosítás 3
az S&D, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 33., 34., 35., 36., 37., 599., 681., 686., 689., 692., 693., 696., 701., 702., 703., 704., 705., 
706., 707., 708., 712., 719., 722., 723., 724., 726., 728., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 
743., 744., 745., 746., 747., 758., 759., 761., 763., 766., 767., 769., 773. és 775. módosítás 
helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyedi célkitűzések Egyedi célkitűzések
A 2. cikkben meghatározott általános 
célkitűzések elérése érdekében a közös 
halászati politika:

A 2. cikkben meghatározott általános 
célkitűzések elérése érdekében a közös 
halászati politika:

a) megszünteti a kereskedelmi állományok
nem szándékos fogásait és fokozatosan 
biztosítja, hogy az ilyen állományokból 

a) megelőzi, minimálisra csökkenti és 
lehetőség szerint megszünteti a nem 
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történő minden fogást rakodjanak ki; szándékos fogásokat;
aa) biztosítja, hogy a kereskedelmileg 
hasznosított és a szabályozott 
állományokból történő minden fogást a 
legjobb tudományos ajánlások 
figyelembevételével kirakodják új piacok 
létrehozása, illetve a meglévők bővítése 
nélkül;

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

b) megteremti a hatékony és 
környezetvédelmi szempontból 
fenntartható halászati tevékenységek 
feltételeit az Unióban, hogy helyreállítson
egy gazdaságilag életképes és 
versenyképes halászati ipart, biztosítva a 
tisztességes versenyfeltételeket az európai 
piacon;

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

c) segíti az akvakultúra-tevékenységek, az 
ezekhez kapcsolódó iparágak fejlődését, 
miközben biztosítja környezetvédelmi 
szempontból fenntartható voltukat a part 
menti és vidéki területek 
foglalkoztatásának előmozdítása 
érdekében;

d) hozzájárul a halászati tevékenységekből 
élők méltányos életszínvonalához;

d) előmozdítja a tengeri erőforrások 
méltányos elosztását annak érdekében, 
hogy hozzájáruljon a halászati 
tevékenységekből élők méltányos 
életszínvonalához és társadalmi 
normáihoz;

e) figyelembe veszi a fogyasztók érdekeit; e) figyelembe veszi a fogyasztók érdekeit;

f) biztosítja a rendszeres és harmonizált
adatgyűjtést és adatkezelést.

f) biztosítja a módszeres, harmonizált,
rendszeres és megbízható adatgyűjtést és
az adatok átlátható kezelését, és kezeli az 
adatszegény állománykezelésből eredő 
problémákat;.
fa) előmozdítja a kisüzemi part menti 
halászati tevékenységek fennmaradását.

Or. en

Módosítás 4
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 792., 793., 794., 795., 796., 797., 798. és 799. módosítás helyébe lépő megegyezéses 
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módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 5
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 40., 801., 803., 804., 805., 806., 807., 810., 823., 824. és 829. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az érdekeltek széles körű bevonása 
minden szakaszban, a koncepciótól az 
intézkedések megvalósításáig;

d) az érdekeltek, különösen a tanácsadó 
testületek és a szociális partnerek 
megfelelő bevonása minden szakaszban, a 
koncepciótól az intézkedések 
megvalósításáig, ezáltal a regionális 
megközelítés révén gondoskodik a 
regionális sajátosságokról;

Or. en

Módosítás 6
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 816., 817., 818., 819., 820. és 821. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) összhangban áll az integrált 
tengerpolitikával és más uniós 

f) összhangban áll az integrált 
tengerpolitikával és más uniós 
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szakpolitikákkal. szakpolitikákkal.

Or. en

Módosítás 7
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 45., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 849., 850., 851., 852., 853., 854. és 
855. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– „maximális fenntartható hozam”: az a
legnagyobb elméleti egyensúlyi hozam, 
amely folyamatosan (átlagosan) kifogható 
a meglévő (átlagos) környezeti feltételek 
mellett anélkül, hogy jelentősen 
befolyásolná a szaporodás folyamatát;

Or. en

Módosítás 8
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 46., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865. és 866. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– „elővigyázatossági megközelítés a 
halászati gazdálkodásban”: az ENSZ 
halállományról szóló megállapodásának 
6. cikkében említettek értelmében az a
megközelítés, amely szerint a megfelelő 
tudományos információ hiánya nem lehet 
oka a célfajok, a járulékos vagy függő 
fajok valamint a nem célfajok és 
környezetük megőrzésére vonatkozó 
kezelési intézkedések meghozatala 
elhalasztásának vagy elmaradásának;
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Or. en

Módosítás 9
az S&D, az ALDE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 888., 989., 991. és 1008. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 11 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „nem szándékos fogás”: a fajok 
minimális védelmi referenciaméret vagy 
minimális kirakodási méret alatti 
egyedeinek a kifogása, vagy tilalom 
hatálya alá tartozó fajok egyedeinek a 
kifogása, vagy olyan nem értékesíthető 
fajokat vagy értékesíthető fajok egyedeit 
tartalmazó fogás, amely nem felel meg a 
technikai, nyomon követési és védelmi 
intézkedéseket lefektető uniós halászati 
jogszabályok rendelkezéseiben foglalt 
követelményeknek;

Or. en

Módosítás 10
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 891. és 889. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „védelmi referenciapont”: a halállomány 
populációinak halgazdálkodásban 
használatos paraméterei (például a 
biomassza vagy a halászati 
állománypusztulási arány), például a 
biológiai kockázat elfogadható szintje vagy 
a hozam kívánt szintje vonatkozásában;

– „védelmi referenciapont”: a halállomány 
populációinak halgazdálkodásban 
használatos paraméterei (például a 
biomassza (B), a szaporodóképes 
állomány biomasszája (SSB) vagy a 
halászati állománypusztulási arány (F)), 
például a biológiai kockázat elfogadható
szintjének vagy a hozam kívánt szintjének 
meghatározására;

Or. en



PE500.589v02-00 10/97 AM\921904HU.doc

HU

Módosítás 11
az S&D, a PPE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 49., 890., 894., 896. és 897. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „korlátozási referenciapont”: a 
halállomány populációinak 
halgazdálkodásban használatos 
paraméterei (például a biomassza vagy a 
halászati állománypusztulási arány) azon 
küszöb jelzésére, amely felett vagy alatt a 
halgazdálkodás összhangban van például 
a biológiai kockázat elfogadható szintjével 
vagy a hozam kívánt szintjével;

Or. en

Módosítás 12
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Az 51. és a 913. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 14 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „alapvető fontosságú halélőhely”: olyan 
sérülékeny tengeri élőhelyek – köztük az 
ívó-, ivadéknevelő és táplálkozási területek 
–, amelyeket a halfajok ökológiai és 
biológiai igényeinek kielégítésében 
betöltött létfontosságú szerepük miatt 
védeni kell;

Or. en

Módosítás 13
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
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Az 50., 910., 912. és 915. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 14 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „védett halászati terület”: földrajzilag 
meghatározott tengeri terület, amelyre 
vonatkozóan az élővízi erőforrások 
kiaknázása, megőrzése és fejlesztése, vagy 
a tengeri ökoszisztémák védelme 
érdekében minden halászati tevékenység 
vagy egyes halászati tevékenységek 
ideiglenes vagy végleges tilalom vagy 
korlátozás alatt áll vagy állnak;

Or. en

Módosítás 14
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Az 53., 917., 918. és 920. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 15 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „halászati lehetőség”: mennyiségileg 
meghatározott halászati jogosultság fogási 
mennyiségben és/vagy halászati 
erőkifejtésben kifejezve, és az ezekhez 
funkcionálisan kapcsolódó olyan 
feltételek, amelyek ezek bizonyos szintű 
mennyiségi meghatározásához 
szükségesek;

„halászati lehetőség”: egy adott 
gazdálkodási területen lévő adott 
halállományra mennyiségileg 
meghatározott halászati jogosultság
maximális fogásmennyiségben vagy 
maximális halászati erőkifejtésben 
kifejezve;

Or. en

Módosítás 15
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Az 57., 937., 939., 941., 943. és 944. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 19 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „halászati kapacitás”: a hajó 
tonnatartalma bruttó űrtartalomban és 
teljesítménye kilowattban, ahogyan a 
2930/86/EGK tanácsi rendelet 4. és 5. 
cikke meghatározza;

– „halászati kapacitás”: a hajó halfogási 
képessége a hajó tulajdonságai 
tekintetében, többek között tonnatartalma 
bruttó űrtartalomban és teljesítménye 
kilowattban kifejezve, ahogyan a 
2930/86/EGK tanácsi rendelet 4. és 5. 
cikke meghatározza, valamint 
halászfelszereléseinek jellege és mérete és 
bármely más, halfogási képességét 
befolyásoló paraméter;

Or. en

Módosítás 16
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 962., 963., 964., 965. és 966. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 27 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „tudományos adatok végfelhasználója”: a 
halászati ágazatra vonatkozó adatok 
tudományos elemzésében kutatási vagy 
gazdálkodási szempontból érdekelt
szervezet;

– „tudományos adatok végfelhasználója”: a 
halászati ágazatra vonatkozó adatok 
tudományos elemzésében érdekelt kutatási 
vagy gazdálkodási szervezet;

Or. en

Módosítás 17
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Az összes kapcsolódó módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizekhez való hozzáférés általános 
szabályai

A vizekhez való hozzáférés általános 
szabályai

(3) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek partvonalától számított 
100 tengeri mérföldig tartó vizekben az 
érintett tagállamok 2013. január 1-től 2022. 
december 31-ig az e szigetek kikötőiben 
bejegyzett hajók részére korlátozzák a 
halászatot. Ezek a korlátozások nem 
vonatkoznak azokra az uniós hajókra, 
amelyek hagyományosan halásznak e 
vizeken, amennyiben e hajók nem lépik túl 
a hagyományos mértékű halászati 
erőkifejtést. Az e bekezdés alapján 
hatályba lépő korlátozásokról a tagállamok 
értesítik a Bizottságot.

(3) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek partvonalától számított 
100 tengeri mérföldig tartó vizekben az 
érintett tagállamok 2013. január 1-től 2022. 
december 31-ig az e szigetek kikötőiben 
bejegyzett hajók részére korlátozzák a 
halászatot. Ezek a korlátozások nem 
vonatkoznak azokra az uniós hajókra, 
amelyek hagyományosan halásznak e 
vizeken, amennyiben e hajók nem lépik túl 
a hagyományos mértékű halászati 
erőkifejtést. Az e bekezdés alapján 
hatályba lépő korlátozásokról a tagállamok 
értesítik a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 18
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 62., 1038. és 1039. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – cím és I cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. RÉSZ III. RÉSZ

A TENGEREK BIOLÓGIAI 
ERŐFORRÁSAINAK VÉDELMÉRE 

VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

A TENGEREK BIOLÓGIAI 
ERŐFORRÁSAINAK VÉDELMÉRE ÉS 
FENNTARTHATÓ KIAKNÁZÁSUKRA

VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

I. CÍM I. CÍM
AZ INTÉZKEDÉSEK TÍPUSAI AZ INTÉZKEDÉSEK TÍPUSAI

Or. en
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Módosítás 19
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 78., 1040., 1041., 1045., 1047., 1064., 1102., 1103., 1109., 1112. és 1154. módosítás 
helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
-7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-7a. cikk
A védelmi intézkedésekre irányadó 

általános rendelkezések
(1) Az Unió a közös halászati politika 2. 
cikkben meghatározott általános 
célkitűzéseinek elérése érdekében 
intézkedéseket fogad el a tengeri biológiai 
erőforrások 7. és 8. cikk szerinti 
megőrzésére és fenntartható 
kiaknázására. Az intézkedéseket 
mindenekelőtt az e rendelet 9. 10. és 11. 
cikke szerinti többéves tervek formájában 
kell elfogadni. 
(2) Ezen intézkedéseknek összhangban 
kell lenniük a rendelet 2. és 3. cikkében 
meghatározott célkitűzésekkel, és azokat a 
rendelkezésre álló legjobb tudományos 
megfontolások és az érintett tanácsadó 
testületektől kapott vélemények 
figyelembevételével kell elfogadni 
(3) A tagállamok felhatalmazást kapnak 
arra, hogy a 17–24. cikknek és a rendelet 
egyéb vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelően védelmi intézkedéseket 
hozzanak.

Or. en

Módosítás 20
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 63., 64., 65., 66., 67., 1042., 1049., 1054., 1058., 1059., 1060., 1062., 1066., 1068., 1069., 
1070., 1071., 1072., 1074., 1075., 1076., 1079., 1082., 1083., 1085., 1086., 1087., 1088., 
1089., 1092., 1093., 1094., 1095., 1097., 1099., 1100. és 1101. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A védelmi intézkedések típusai A védelmi intézkedések típusai
A tengerek biológia erőforrásainak 
védelmére vonatkozó intézkedések a 
következőket tartalmazhatják:

A tengerek biológia erőforrásainak 
védelmére és a fenntartható 
kiaknázásukra vonatkozó intézkedések a 
következőket tartalmazhatják:

a) többéves tervek elfogadása a 9–11. 
cikkek alapján;

a) többéves tervek elfogadása a 9–11. 
cikkek alapján;

b) az állomány fenntartható kiaknázásában 
elérendő célok meghatározása;

b) az állomány fenntartható kiaknázásában
és megőrzésében és a halászati 
tevékenységek tengeri környezetre 
gyakorolt hatásaival szembeni védelmében
elérendő célok meghatározása;

c) intézkedések elfogadása abból a célból, 
hogy a halászhajók számát, illetve típusait 
hozzáigazítsák a rendelkezésre álló 
halászati lehetőségekhez;

c) intézkedések elfogadása abból a célból, 
hogy a halászhajók számát, illetve típusait 
hozzáigazítsák a rendelkezésre álló 
halászati lehetőségekhez;

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

d) a szelektívebb kihatású halászatot és a 
tengeri ökoszisztémára és halászati 
erőforrásokra kismértékben kiható 
halászati módszereket elősegítő ösztönzők
– beleértve a 29. cikknek megfelelően 
fenntartott nemzeti halászati 
lehetőségekhez való preferenciális 
hozzáférést és a gazdasági természetű 
ösztönzőket is – létrehozása;

e) halászati lehetőségek rögzítése; e) a halászati lehetőségek
meghatározásáról és elosztásáról szóló 
intézkedések az 1. cikkben 
meghatározottak szerint történő 
elfogadása;

f) a 14. cikkben említett technikai 
intézkedések elfogadása;

f) a 8. és 14. cikkben említett technikai 
intézkedések elfogadása;

g) a valamennyi fogás kirakodási 
kötelezettségére vonatkozó intézkedések 
elfogadása;

g) e rendelet 15. cikkében megállapított 
célkitűzésekre irányuló intézkedések 
elfogadása;

h) az alternatív típusú halászati 
gazdálkodási technikákra vonatkozó 
kísérleti projektek lefolytatása. 

h) az olyan alternatív típusú halászati 
gazdálkodási technikákra és felszerelésekre
vonatkozó kísérleti projektek lefolytatása, 
amelyek fokozzák a szelektivitást vagy 
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csökkentik a halászati tevékenységek 
tengeri környezetre kifejtett hatását,
ha) a környezetvédelmi jogszabályok 
szerinti követelmények tagállamok általi 
teljesítését elősegítő intézkedések 
elfogadása;
hb) halállomány-helyreállítási területek 
kialakítása;
hc) a 2. és 3. cikkben szereplő 
célkitűzéseket elősegítő egyéb 
intézkedések elfogadása.

Or. en

Módosítás 21
az S&D és a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Az 68., 1021., 1097., 1106., 1107., 1108. és 1795. módosítás helyébe lépő megegyezéses 
módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Halállomány-helyreállítási területek 
létrehozása
(1) Az élő vízi erőforrások és tengeri 
ökoszisztémák megőrzése érdekében, 
továbbá az elővigyázatossági megközelítés 
részeként a tagállamok létrehozzák a 
halállomány-helyreállítási területek –
köztük a halak szaporodása 
szempontjából fontos területek –
egybefüggő hálózatát, ahol valamennyi 
halászati tevékenység tilos.
(2) A tagállamok meghatározzák és 
kijelölik a halállomány-helyreállítási 
területek egybefüggő hálózatának 
létrehozásához szükséges területeket.
(3) E területeket technikai intézkedések 
révén hozzák létre, amelyek az egyes 
tagállamokban a területi vizek legalább 
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10%-át foglalják magukban.
(4) A halállomány-helyreállítási területek 
elhelyezkedése a létrehozásuktól számított 
öt éven belül nem módosítható. Ha 
szükség van ezek módosítására, akkor 
erre csak azonos kiterjedésű másik terület 
vagy területek létrehozása után kerülhet 
sor;
(5)A hálózat létrehozásakor figyelembe 
kell venni azon meglévő területeket, ahol 
a halászati tevékenységeket már 
betiltották, illetve a hálózatnak ki kell 
terjednie e területekre.  A tagállamok a 
tudományos közösséggel és az érintett 
halászok termelői szervezeteinek 
képviselőivel, valamint a tanácsadó 
testületekkel karöltve meghatározzák az 
ilyen területeket, amelyek 2020-ig történő 
létrehozására ütemtervet állítanak össze.
(6) A fenti (2), (3) és (4) bekezdésben 
említett intézkedésekről és határozatokról, 
valamint az azokat igazoló tudományos, 
műszaki, szociális és jogi indokokról 
értesítik a Bizottságot, és nyilvánosságra 
hozzák azokat;
(7) Az érintett tagállamok illetékes 
hatóságai döntenek arról, hogy az (1), (2), 
(3) és (4) bekezdések alapján kijelölt 
halállomány-helyreállítási területeket 
olyan övezettel vagy övezetekkel kell-e 
körülvenni, ahol a halászati 
tevékenységek korlátozottak, és – a 
Bizottság értesítését követően – döntenek 
az említett övezetekben használható 
halászfelszerelésekről, valamint az ott 
alkalmazandó megfelelő gazdálkodási 
intézkedésekről és műszaki szabályokról, 
amelyek nem lehetnek kevésbé szigorúak 
az uniós jogban szereplőknél. Ezeket az 
információkat nyilvánosságra hozzák;
(8) Ha egy halászhajó halállomány-
helyreállítási területen halad át, 
biztosítania kell, hogy a fedélzeten 
szállított, halászatra használt valamennyi 
felszerelést az áthaladás során 
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biztonságosan feltekerjék és elrakják;
(9) Az Unió szintén hozhat intézkedéseket 
a halállomány-helyreállítási területek 
létrehozásából eredő esetlegesen 
hátrányos társadalmi és gazdasági 
következmények mérséklésére.

Or. en

Módosítás 22
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 69., 70., 72., 1113., 1114., 1116., 1117., 1119., 1123., 1124., 1125., 1127., 1128., 1129., 
1130., 1137., 1138., 1140., 1141., 1142., 1143., 1144., 1145., 1148., 1149. és 1150. módosítás 
helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technikai intézkedések típusai A technikai intézkedések típusai

A technikai intézkedések az alábbiakat 
foglalhatják magukban:

A technikai intézkedések az alábbiakat 
foglalhatják magukban:

a) hálóméretek és a halászfelszerelések 
használatára vonatkozó szabályok;

a) a halászfelszerelések jellemzőinek 
meghatározása és a használatukra
vonatkozó szabályok;

b) a halászfelszerelések felépítésére 
vonatkozó korlátozások, így

b) a halászfelszerelések felépítésére 
vonatkozó műszaki előírások, így

i. módosítások vagy további eszközök a 
szelektivitás fokozására vagy a 
mélytengeri övezetre gyakorolt hatás
csökkentése érdekében;

i. módosítások vagy további eszközök a 
szelektivitás fokozására vagy az 
ökoszisztémára gyakorolt negatív hatás
minimalizálása érdekében;

ii. módosítások vagy további eszközök a 
veszélyeztetett, fenyegetett és védett fajok 
véletlen kifogásának csökkentése 
érdekében;

ii. módosítások vagy további eszközök a 
veszélyeztetett, fenyegetett és védett fajok 
véletlen kifogásának, vagy más nem 
szándékos fogások csökkentése érdekében;

c) bizonyos halászfelszerelések 
használatának tilalma bizonyos területeken 
vagy időszakokban;

c) bizonyos halászfelszerelések vagy egyéb 
műszaki eszközök tilalma és használatának
korlátozása;

d) a halászati tevékenységek tilalma vagy 
korlátozása bizonyos övezetekben, illetve 
időszakokban;

d) a halászati tevékenységek tilalma vagy 
korlátozása bizonyos övezetekben, illetve 
időszakokban;
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e) a halászhajók üzemeltetésének tilalma 
egy adott területen egy meghatározott 
minimális ideig, a sérülékeny tengeri
erőforrás időleges felhalmozódásának 
védelme érdekében;

e) a halászhajók üzemeltetésének tilalma 
egy meghatározott területen egy 
meghatározott minimális ideig az alapvető 
fontosságú halélőhelyek, a sérülékeny 
tengeri erőforrások időleges
felhalmozódásának, a veszélyeztetett fajok, 
az ívó, illetve fiatal halegyedek védelme 
érdekében;

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

f) a halászati tevékenységeknek a tengeri
biológiai sokféleségre és a tengeri 
ökoszisztémára gyakorolt negatív
hatásának minimalizálására vonatkozó 
egyedi intézkedéseket, köztük a nem 
szándékos fogások elkerülésére, 
csökkentésére és lehetőség szerinti 
megszüntetésére irányuló intézkedéseket,

g) a tengeri biológiai sokféleség védelmét 
célzó más technikai intézkedések.

Or. en

Módosítás 23
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 73., 74., 75., 77., 1158., 1159., 1160., 1161., 1162., 1163., 1164., 1165., 1166., 1167., 
1168., 1169., 1170., 1171., 1183., 1184., 1186., 1187., 1208., 1219. és 1221 módosítás 
helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többéves terv keretei A többéves terv keretei

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

(1) Az Európai Parlament és a Tanács a 
rendes jogalkotási eljárás szerint eljárva
prioritásként legkésőbb …-ig* a HTMGB-
től és az ICES-től kapott tudományos 
információkat követő többéves terveket
hoz létre, amelyek magukban foglalnak 
olyan védelmi intézkedéseket, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a halállományokat a 
2. cikk (2) bekezdésével összhangban
olyan szinten lehessen fenntartani vagy 
helyreállítani, amely képes a maximális 
fenntartható hozam biztosítására. A 
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többéves tervek révén az e rendelet 9. 10. 
és 11. cikke szerint egyéb célkitűzések 
megvalósítását is lehetővé kell tenni.

___________________

* HL kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépését négy évvel követő dátumot

(2) A többéves tervek meghatározzák: (2) A többéves tervek meghatározzák:

a) az érintett halállományokra vonatkozó
halászati lehetőségek rögzítésének alapját 
az előre meghatározott védelmi 
referenciapontok alapján; valamint

a) az érintett halállományokra vonatkozó 
lehetőségek rögzítésének alapját az előre 
meghatározott védelmi referenciapontok
vagy/és küszöbértékek alapján, amelynek 
összhangban kell állnia a 2. cikkben
foglalt célokkal és tiszteletben kell 
tartania a tudományos tanácsokat;

b) a védelmi referenciapontok
túllépésének hatékony megelőzésére 
alkalmas intézkedéseket.

b) a küszöbértékek túllépésének hatékony 
megelőzésére alkalmas és a védelmi 
referenciapontok elérését célző
intézkedéseket.

(3) A többéves tervek lehetőség szerint 
vagy az egyetlen halállományt kitermelő 
halászatokra, vagy a vegyes 
halállományokat kitermelő halászatokra 
terjednek ki, és közben figyelembe veszik a 
halállományok és a halászatok közötti 
kölcsönhatásokat.

(3) A többéves tervek lehetőség szerint 
vagy az egyetlen halállományt kitermelő 
halászatokra, vagy a vegyes 
halállományokat kitermelő halászatokra 
terjednek ki, és közben figyelembe veszik a 
halállományok, a halászatok és a tengeri
ökoszisztémák közötti kölcsönhatásokat.

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

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

Or. en

Módosítás 24
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 79., 80., 1179., 1222., 1224., 1232., 1234., 1236., 1243., 1244., 1245., 1246., 1247., 1248., 
1249., 1250., 1251., 1252., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1259., 1260., 1261., 
1262., 1263., 1267., 1268., 1269., 1270., 1271., 1272., 1274. és 1279. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A többéves tervekben oly módon kell 
rendelkezni a halászati állománypusztulás
arányáról, hogy az 2015-ig úgy legyen 
megállapítva, hogy lehetővé tegye 
legkésőbb 2020-ig a halállományok 
maximális fenntartható hozam feletti 
szinten történő helyreállítását, valamint az 
összes helyreállt állomány ezen a szinten 
történő fenntartását.

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

(2) Azokban az esetekben, amikor nem 
lehet meghatározni a halászati 
állománypusztulásnak az (1) bekezdésben 
meghatározott arányát, akkor a többéves 
tervek az elővigyázatossági megközelítést 
alkalmazzák a halászati gazdálkodásra és
olyan közelítő értékeket és intézkedéseket 
határoznak meg, melyek biztosítják az 
adott állományok legalább
összehasonlítható szintű védelmét.

(2a) Az (1) és (2) bekezdés
rendelkezéseinek sérelme nélkül, a 
többéves tervekben szereplő 
intézkedéseknek és végrehajtásuk 
menetrendjének arányosnak kell lenniük 
a feladatokkal, a célokkal és a várható 
időtartammal, és figyelembe kell venniük 
ezek társadalmi és gazdasági hatásait. 
Végrehajtásuknak – a sürgős esetek 
kivételével – fokozatosnak kell lennie.

Or. en

Módosítás 25
az S&D, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve, de az 
elővigyázatossági megközelítés tiszteletben 
tartásának sérelme nélkül, a többéves 
tervekben szerepelhet egy záradék, amely 
arról rendelkezik, hogy ha a 9. cikk (2) 
bekezdése és a 10. cikk (1) bekezdése 
szerint kiszámított halászati 
állománypusztulási arány következtében 
szükség lenne a teljes kifogható 
mennyiségek 25%-ot meghaladó éves 
csökkentésére, akkor a teljes kifogható 
mennyiség 25%-ra korlátozható. Ez az 
eltérés nem sértheti a 11. cikk (c) 
albekezdésének iii. pontja szerinti teljes 
kifogható mennyiség maximális éves 
ingadozási arányában kifejezett további 
mennyiségi célkitűzésekre irányadó 
rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 26
az S&D, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1b) A többéves tervekben szerepelhetnek 
olyan rendelkezések, amelyek a vegyes 
halászat egyedi jellegzetességeit az 
állományok maximális fenntartható 
hozama feletti szinten tartása és 
helyreállítása tekintetében tárgyalják, 
amennyiben a tudományos vélemények 
szerint a halászatlefojtó fajok elkerülése 
érdekében történő szelektivitásnövelés 
csak nagyon nehezen valósítható meg.  

Or. en

Módosítás 27
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 76., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 91., 99., 1048., 1049., 1191., 1195., 1196., 1198., 1199., 
1200., 1202., 1203., 1226., 1228., 1229., 1230., 1232., 1234., 1241., 1280., 1281., 1283., 
1284., 1285., 1287., 1296., 1303., 1304., 1306., 1307., 1310., 1313., 1314., 1317., 1320., 
1328., 1331., 1338., 1339., 1333., 1334., 1336., 1337., 1345., 1346., 1348., 1349., 1350., 
1355., 1356., 1364., 1365., 1366., 1372., 1190., 1193., 1201., 1321. és 1371. módosítás 
helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többéves tervek tartalma A többéves tervek tartalma

Egy többéves terv a következőket 
tartalmazza:

(1) Egy többéves terv a következőket 
tartalmazza:

a) a hatálya, a többéves terv 
alkalmazásával érintett állományok, 
halászatok és tengeri ökoszisztémák 
tekintetében;

a) a hatálya, a többéves terv 
alkalmazásával érintett földrajzi területek,
állományok, halászatok és tengeri 
ökoszisztémák tekintetében;

b) a 2. és 3. cikkben meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban lévő célok;

b) az e rendelet 2. és 3. cikkében, valamint 
6a., 9. és 10. cikkének vonatkozó 
rendelkezéseiben meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban lévő célok

ba) a flottakapacitás értékelése, és –
amennyiben a halászati kapacitás nincs 
tényleges egyensúlyban a rendelkezésre 
álló halászati lehetőségekkel –
kapacitáscsökkentési terv, beleértve a 
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határidőket és az egyes érintett tagállamok 
által megteendő konkrét lépéseket, 
amelyek egy kötelező érvényű 
menetrenden belül az ilyen halászati 
kapacitásnak a rendelkezésre álló 
halászati lehetőségekhez való igazodását 
eredményezik; az ilyen értékelésnek – a 
34. cikkben szereplő kötelezettségek 
sérelme nélkül – magában kell foglalnia a 
vizsgált flotta társadalmi-gazdasági 
dimenziójának értékelését;
bb) a halászat ökoszisztémára és tengeri 
környezetre gyakorolt nemkívánatos 
hatásainak az uniós szabályokkal és a 
nemzetközi egyezményekkel összhangban 
történő értékelése, továbbá a többéves 
tervben szereplő intézkedések társadalmi-
gazdasági hatásának értékelése;

c) és a következő tényezőkkel kifejezett 
mennyiségi célkitűzések:

c) és a következő tényezőkkel kifejezett 
mennyiségi célkitűzések:

i. halászati állománypusztulási arányok, 
illetve

i. halászati állománypusztulási arányok, 
illetve

ii. szaporodóképes állomány biomasszája, 
és

ii. szaporodóképes állomány biomasszája, 
és

iia. a nem szándékos és engedély nélküli 
fogások százalékos arányának 
maximalizálása 
iib. a halászati lehetőségek változásának 
maximális éves száma 
iic. a jó környezetvédelmi állapotnak a 
2008/56/EK irányelvben és a 
2010/477/EU határozatban 
meghatározott, halászattal kapcsolatos 
mutatói

iii. a fogások stabilitása.
d) a mennyiségi célkitűzések elérésére 
szolgáló egyértelmű időkeretek;

d) az összes mennyiségi cél elérésére 
szolgáló egyértelmű időkeretek

e) technikai intézkedések, beleértve a nem 
szándékos fogások megszüntetését
szolgáló intézkedéseket;

e) az e rendelet 15. cikkében 
meghatározott célkitűzések teljesítése 
érdekében meghozandó védelmi és
technikai intézkedések és a nem szándékos 
fogások lehetőség szerinti megelőzését
szolgáló intézkedések 
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f) a többéves terv célkitűzéseinek 
elérésével kapcsolatos előrehaladás
időszakonkénti megfigyelésére és 
értékelésére szolgáló mennyiségi mutatók;

f) a többéves terv célkitűzéseinek 
elérésével kapcsolatos előrehaladásnak és 
társadalmi-gazdasági hatásainak
időszakonkénti megfigyelésére és 
értékelésére szolgáló mennyiségi mutatók;

g) az anadróm és katadróm vándorló fajok 
életciklusának édesvízi részére vonatkozó 
egyedi intézkedések és célok;

g) adott esetben az anadróm és katadróm 
vándorló fajok életciklusának édesvízi 
részére vonatkozó egyedi intézkedések és 
célok;

h) a halászat ökoszisztémára gyakorolt 
hatásának minimalizálása;

h) a halászat ökoszisztémára gyakorolt 
hatásának csökkentésére irányuló 
intézkedések;

i) védelmi intézkedések és a védelmi 
intézkedések hatályba léptetésének 
kritériumai;

i) védelmi intézkedések és a védelmi 
intézkedések hatályba léptetésének 
kritériumai;

ia) a többéves terv rendelkezéseinek való 
megfelelést biztosító intézkedések.

j) a többéves tervek célkitűzéseinek 
elérésére alkalmas bármely egyéb
intézkedés. 

j) bármely egyéb alkalmas és arányos 
intézkedés a többéves tervek 
célkitűzéseinek elérésére;

(1a) A többéves tervekben foglalt 
célkitűzések teljesítése terén elért 
előrelépés értékelésére, elsősorban az új 
elemek – például a tudományos 
tanácsadás terén bekövetkezett változások 
– figyelembe vétele és bármely azonnal 
szükséges kiigazítás lehetővé tétele 
érdekében e tervekben rendelkeznek 
rendszeres felülvizsgálatukról.

Or. en

Módosítás 28
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 93., 1381., 1383., 1384. és 1385. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió környezetvédelmi 
jogszabályai szerinti kötelezettségeknek 

A védett területekkel kapcsolatban az 
Európai Unió környezetvédelmi 
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való megfelelés jogszabályai szerinti kötelezettségeknek 
való megfelelés

(1) A 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikke, 
a 2009/147/EK irányelv 4. cikke és a 
2008/56/EK irányelv 13. cikkének (4) 
bekezdése szerinti különleges védelmi
területeken a tagállamok csak úgy 
folytathatnak halászati tevékenységet, 
hogy ezeken a területeken mérséklik a 
halászati tevékenységek hatását.

(1) A közös halászati politikának és a 
tagállamok által a különleges védelmi 
területekkel kapcsolatosan elfogadott 
minden későbbi intézkedésnek teljes 
mértékben összhangban kell lennie a
92/43/EGK, a 2009/147/EK és a 
2008/56/EK irányelvvel. A 92/43/EGK
tanácsi irányelv 6. cikke, a 2009/147/EK 
irányelv 4. cikke és a 2008/56/EK irányelv 
13. cikkének (4) bekezdése szerinti 
területeken. A halászati tevékenységeket az 
a tagállam szabályozza, amely a területet a 
Bizottság, a tanácsadó testületek és az 
egyéb érdekelt felek részvételével a fent 
említett irányelvek célkitűzéseinek 
megfelelő módon jelölte ki.

Or. en

Módosítás 29
az S&D, a PPE, az ALDE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 1401., 1402., 1403., 1404., 1406., 1407., 1411., 1412., 1416., 1418., 1420., 1421., 1422., 
1424. és 1425. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bizottsági intézkedések a tengerek 
biológiai erőforrásait súlyosan fenyegető 

veszély esetén

Bizottsági intézkedések a tengerek 
biológiai erőforrásait súlyosan fenyegető 

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

(1) Amennyiben megbízható tudományos 
adatok alapján fennáll a tengeri biológiai 
erőforrások védelmére vagy a tengeri 
ökoszisztémára vonatkozó és az azonnali 
intézkedést kívánó súlyos fenyegetettség, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 
55. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a
fenyegetettség enyhítése céljából.

E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására csak akkor kerül sor, ha ez  
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rendkívül sürgős okokból szükséges, és ha 
az 55a. cikkben előírt eljárás 
alkalmazandó.

(2) A tagállamoknak az (1) bekezdésben 
említett indokolt kérést egyszerre kell 
közölniük a Bizottsággal, a többi 
tagállammal és az érintett tanácsadó 
testületekkel.

Or. en

Módosítás 30
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 94., 95., 96., 97., 98., 1433., 1434., 1442., 1446., 1447., 1449., 1450., 1451., 1452., 1453., 
1454., 1455., 1457. és 1459. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technikai intézkedések keretei A technikai intézkedések keretei
A tengerek biológiai erőforrásainak 
védelme és a halászati tevékenységek során 
a halállományokra és a tengeri 
ökoszisztémákra gyakorolt hatás 
csökkentése érdekében létre kell hozni a 
technikai intézkedések kereteit. A technikai 
intézkedések keretei:

A tengerek biológiai erőforrásainak 
védelme és a halászati tevékenységek során 
a halállományokra és más fajokra
gyakorolt hatás csökkentése érdekében 
létre kell hozni a technikai intézkedések 
kereteit. A technikai intézkedések keretei:

a) a méretszelekció és adott esetben a 
fajtaszelekció fejlesztésével elősegítik,
hogy a halállományok a maximális 
fenntartható hozamot biztosító szint 
felettire visszaállíthatóak és ezen 
fenntarthatóak is legyenek;

a) elősegítik, hogy a 2. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően a fajta és méret 
szerinti szelektivitás fejlesztésével a
halállományok a maximális fenntartható 
hozamot biztosító szint felettire 
visszaállíthatóak és ezen fenntarthatóak is 
legyenek;

b) csökkentik a méreten aluli egyedek 
kifogását a halállományokból;

b) elkerülik, minimalizálják és –
amennyiben lehetséges – megszüntetik a 
méreten aluli egyedek kifogását a 
halállományokból;

c) csökkentik a nem kívánt tengeri 
organizmusok kifogását;

c) elkerülik, minimalizálják és –
amennyiben lehetséges – megszüntetik a 
nem kívánt tengeri organizmusok és 
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tengeri madarak kifogását;
d) csökkentik a halászfelszereléseknek az 
ökoszisztémára és a környezetre gyakorolt 
hatását, különös tekintettel a biológiailag 
érzékeny állományok és élőhelyek 
védelmére.

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

Or. en

Módosítás 31
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 99., 1488., 1520., 1522., 1529., 1579., 1580. és 1586. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
A nem szándékos fogások elkerülése és 

minimalizálása
(1) Még mielőtt a tagállamok bevezetik, 
hogy az összes fogást a rendelkezésre álló 
legjobb tudományos véleményekre 
alapozva a 15. cikk szerint a halászatokba 
kötelező legyen kirakodni, és mielőtt az 
illetékes regionális tanácsadó testületek 
által kiadott véleményeket figyelembe 
veszik, a tagállamok szükség szerint 
kísérleti projekteket folytatnak azzal a 
céllal, hogy a halászatok nem szándékos 
fogásainak elkerülésére, minimalizálására 
és megszüntetésére irányuló valamennyi 
alkalmazható módszert kimerítően 
feltérképezzék. E kísérleti projekteket 
adott esetben a termelői szervezetek 
folytatják. E kísérleti projektek 
eredményeit az egyes halászatok hosszú 
távú gazdálkodási tervében a 
rendelkezésre álló leginkább szelektív 
felszerelések és halászati módszerek 
alkalmazására irányuló további ösztönzők 
formájában tükrözik. A tagállamok 
visszadobási atlaszt is készítenek, amely 
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tartalmazza a 15. cikk (1) bekezdése alá 
tartozó egyes halászatok visszadobási 
szintjét. Az atlasznak objektív és 
reprezentatív adatokon kell alapulnia.
(2) Az Unió pénzügyi támogatást nyújt az 
(1) bekezdéssel összhangban bevezetett 
kísérleti projektek kidolgozásához és 
végrehajtásához és a szelektív 
halászfelszerelések alkalmazásához a nem 
szándékos, illetve a nem engedélyezett 
fogások csökkentése érdekében. A 
pénzügyi támogatási intézkedések során 
különös figyelmet fordítanak a 
valamennyi fogás kirakodására vonatkozó 
kötelezettség által érintett és vegyes 
halászatban működő halászokra.

Or. en

Módosítás 32
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 100., 101., 102., 103., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 474., 1473., 1482., 
1496., 1497., 1498., 1502., 1503., 1504., 1505., 1509,1511., 1512., 1517., 1518., 1527., 1521., 
1524., 1530., 1532., 1537., 1538., 1539., 1540., 1541., 1545., 1546., 1547., 1549., 1550., 
1552., 1553., 1555., 1556., 1557., 1558., 1560., 1563., 1570. és 1575. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összes fogás kirakodásának 
kötelezettsége

A halászott és szabályozott fajok összes
fogásának kirakodására és 

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

(1) A következő halászott és szabályozott 
fajokból az uniós vizeken történő halászati 
tevékenységek során vagy uniós 
halászhajókkal az uniós vizeken kívül
uniós halászhajókkal történő minden 
fogást a halászhajók fedélzetére kell rakni 
és ott kell tartani, továbbá nyilvántartásba 
kell venni és ki kell rakodni. Ez a 
kötelezettség az alábbi fajokra vonatkozik, 
a következő időkeretekkel összhangban:
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összhangban:
a) Legkésőbb 2014. január 1-jétől: a) Legkésőbb 2014. január 1-jétől

– makréla, hering, fattyúmakréla, kék puha 
tőkehal, disznófejű hal, szardella, 
ezüstlazac, alasa, kapelán lazac;

– kisméretű nyílt tengeri fajok, azaz
makréla, hering, fattyúmakréla, kék puha 
tőkehal, disznófejű hal, szardella, 
ezüstlazac, szardínia és spratt halászata,

– nagy tonhal, kardhal, fehér tonhal, 
nagyszemű tonhal, egyéb kardhalfélék.

– nagyméretű nyílt tengeri fajok, azaz 
nagy tonhal, kardhal, fehér tonhal, 
nagyszemű tonhal és egyéb kardhalfélék
halászata;
– ipari célból halászott halfajok, többek 
között kapellán, homoki angolna és 
norvég tőkehal;
– lazac a Balti-tengerben.

b) Legkésőbb 2015. január 1-jétől:
közönséges tőkehal, szürke tőkehal, 
közönséges nyelvhal;

b) Legkésőbb 2016. január 1-jétől:

– az Atlanti-óceán északi részének uniós 
vizein a következő fajok halászata:
Északi-tenger
– tőkehal, foltos tőkehal, vékonybajszú 
tőkehal és fekete tőkehal halászata;
– norvég homár halászata;
– közönséges nyelvhal és sima lepényhal 
halászata;
– szürke tőkehal halászata;
– norvég garnéla halászata;
– egyéb fajok halászata, melyek kapcsán 
még további elemzéseket kell végezni;
– a Balti-tengerben a lazactól eltérő fajok 
halászata;
Észak-nyugati vizek
– tőkehal, foltos tőkehal, vékonybajszú 
tőkehal és fekete tőkehal halászata;
– norvég homár halászata;
– közönséges nyelvhal és sima lepényhal 
halászata;
– szürke tőkehal halászata; 
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– egyéb fajok halászata, melyek kapcsán 
még további elemzéseket kell végezni
Délnyugati vizek
– tőkehal, foltos tőkehal, vékonybajszú 
tőkehal és fekete tőkehal halászata;
– norvég homár halászata;
– közönséges nyelvhal és sima lepényhal 
halászata;
– szürke tőkehal halászata;
– egyéb fajok halászata, melyek kapcsán 
még további elemzéseket kell végezni

c) Legkésőbb 2016. január 1-jétől: foltos 
tőkehal, vékonybajuszú tőkehal, szárnyas 
rombuszhal, sima lepényhal, északi 
menyhal, fekete tőkehal, sávos tőkehal, 
kisfejű lepényhal, óriás rombuszhal, sima 
rombuszhal, kék menyhal, fekete 
abroncshal, gránátoshal, atlanti tükörhal, 
grönlandi laposhal, norvég menyhal, 
vörös álsügér és a földközi tengeri 
tengerfenéken élő állományok. 

c) Legkésőbb 2017. január 1-jétől:

– az (1) bekezdés a) pontjában nem 
felsorolt fajok halászata uniós és nem 
uniós vizeken.
(1a) Amint valamely halászatban 
bevezették a valamennyi fogás 
kirakodására vonatkozó kötelezettséget, 
azon fajok valamennyi fogását, amelyekre 
a fogás kirakodására vonatkozó 
kötelezettség vonatkozik, nyilvántartásba 
kell venni és adott esetben le kell vonni az 
érintett halász, termelői szervezet vagy 
tulajdonközösség kvótájából, azon fajok 
kivételével, amelyek az (1b) (új) 
bekezdésnek megfelelően a tengerbe 
visszaengedhetők;
(1b) A következő fajok mentesülnek a 15. 
cikk (1) bekezdésében megállapított 
kirakodási kötelezettség alól:
– olyan fajok, amelyeket élő csaliként való 
használatra fogtak ki;
– olyan fajok, amelyek vonatkozásában a 
rendelkezésre álló tudományos adatok 
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magas túlélési arányt jeleznek, figyelembe 
véve a halászfelszerelések jellegét, a 
halászati gyakorlatokat és azon 
halászterületek körülményeit, amelyek 
fajai tekintetében nulla teljes kifogható 
mennyiséget határoztak meg;
(1c) A valamennyi fogás kirakodására 
vonatkozó kötelezettség végrehajtásának 
egyszerűsítése és összehangolása céljából, 
továbbá a célhalászatok nem megfelelő 
zavarásának elkerülése és a nem 
szándékos fogások mennyiségének 
csökkentése érdekében a 9. cikk alapján 
elfogadott többéves tervek, vagy a 
kirakodási kötelezettség végrehajtására 
irányadó egyedi uniós jogszabályok vagy 
az Unió által elfogadott más jogalkotási 
aktusok – adott esetben – a következőket 
állapítják meg:
– a természetben alacsony számban 
előforduló nem célfajok listája, amelyek 
beszámíthatók a célfajok azon halászati 
kvótájába, ha az alábbi feltételek 
teljesülnek:
– az e nem célfajokra vonatkozó nemzeti 
éves kvótát teljes mértékben felhasználták
– a nem célfajok összesített fogásai nem 
haladják meg a célfajok összes fogásának 
3%-át
– a nem célfajok állománya a biztonságos 
biológiai határértékeken belül van;
– a valamennyi fogás kirakodásának 
kötelezettsége alóli de minimis 
mentességre vonatkozó rendelkezések 
lehetővé tehetik, hogy a halászok éves 
összes fogásuk akár 5%-át visszadobják, 
ugyanakkor biztosítják, hogy minden 
állomány esetében a felhalmozott 
visszadobás ne haladja meg az egyes 
állományok éves uniós összes fogásának 
5%-át. Az ilyen mentességekkel 
megelőzhetők a nem szándékos fogások 
kezelésével járó aránytalanul magas 
költségek, és e mentességeket csak akkor 
biztosítják, amennyiben tudományosan 
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bizonyított, hogy a szelektivitás növelése 
csak nagyon nehezen valósítható meg.
– a fiatal halegyedek kifogásának 
megelőzésére irányuló ösztönzőkkel 
kapcsolatos szabályok, beleértve azokat a 
magasabb kvótaarányokat, amelyeket a 
halász kvótájából fiatal halegyedek fogása 
esetén kell levonni;

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

(2) A rendelkezésre álló legjobb, 
legpontosabb és legfrissebb tudományos 
vélemények alapján, és szükség esetén a 
fiatal halegyedek védelme érdekében a 
szándékos halászattól való eltántorítás 
révén, a fiatal halegyedekre, az (1) 
bekezdésben meghatározott, valamennyi 
fogás kirakodási kötelezettségének hatálya 
alá tartozó halállományokra vonatkozóan 
meghatározzák az első reprodukcióhoz 
szükséges kor- és mérethatárt tartalmazó
minimális védelmi referenciaméreteket,. A 
halállományokból a minimális védelmi 
referenciaméret alatti fogásokat emberi 
fogyasztástól eltérő módon kell 
hasznosítani, például halliszt, halolaj, 
állateledel vagy csali gyártása céljára lehet 
értékesíteni. Az adott tagállam 
engedélyezheti, hogy az ilyen halakat 
szociális vagy jótékony célokra 
adományozzák

(3) A megállapított halászati lehetőségeken 
túli fogások esetében a forgalmazási 
előírásokat a halászati és akvakultúra-
termékek piacának közös szervezéséről
szóló tanácsi rendelet 27. cikkével 
összhangban kell megállapítani.

(3) A tagállamok a külön jogszabályban 
rögzített nagyobb rugalmassági arányok 
sérelme nélkül a kirakodási kötelezettség 
hatálya alá tartozó állományok 
tekintetében alkalmazhatják az éves 
időszakokhoz kötött, és az engedélyezett 
kirakodásuk 5%-áig terjedő 
rugalmasságot. A megállapított halászati 
lehetőségeken túli fogások esetében a 
forgalmazási előírásokat és forgalmazási 
szabályokat a halászati és akvakultúra-
termékek piacának közös szervezéséről 
szóló tanácsi rendelet 39. cikkével 
összhangban lehet megállapítani.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
lobogójuk alatt hajózó uniós halászhajókat 
úgy szereljék fel, hogy azok minden 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
lobogójuk alatt hajózó uniós halászhajókat 
úgy szereljék fel, hogy azok minden 
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halászati és feldolgozó tevékenységet teljes 
körűen dokumentáljanak, és ellenőrizhető 
legyen a minden fogás kirakodását előíró 
kötelezettség betartása.

halászati és feldolgozó tevékenységet teljes 
körűen dokumentáljanak, és ellenőrizhető 
legyen a minden fogás kirakodását előíró 
kötelezettség betartása. Ezáltal a 
tagállamok tiszteletben tartják a 
hatékonyság és az arányosság elvét.  Egy 
átmeneti időszak során a tagállamok – a 
29. cikk (4) bekezdésével összhangban 
további halászati lehetőségek odaítélésével 
– előmozdítják a zárt láncú televíziós 
kamerákkal (CCTV) és más hasonló 
eszközökkel történő, önkéntes, teljes körű 
dokumentációt, miközben biztosítják, hogy 
ha a CCTV alkalmazása nem megfelelő, 
akkor a halászati lehetőségek a 
flottaszegmensek vagy méretosztályok 
esetében ne csökkenjenek.

(5) Az (1) bekezdés nem sérti a nemzetközi 
kötelezettségeket.

(5) Az (1) bekezdés nem sérti a nemzetközi 
kötelezettségeket.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az Unió nemzetközi 
kötelezettségeinek való megfelelés 
érdekében az (1) bekezdés szerinti 
intézkedések meghatározása céljából.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az Unió nemzetközi 
kötelezettségeinek való megfelelés 
érdekében az (1) bekezdés szerinti 
intézkedések meghatározása céljából.

Or. en

Módosítás 33
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 116., 117., 118., 119., 1594., 1595., 1600., 1601., 1612., 1613., 1615., 1617., 1620., 1621., 
1625., 1687., 1748., 1752. és 1851. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Halászati lehetőségek Halászati lehetőségek
(1) A halászati lehetőségek tagállamok 
közötti kiosztása során biztosítani kell 
valamennyi tagállam viszonylagos
stabilitását az egyes halállományokra
vagy halászatra vonatkozó halászati

(1) A Tanács a halászati lehetőségek
meghatározása és kiosztása során e 
rendelet 2., 9., 10 és 11. cikkével 
összhangban hosszú távú perspektívát 
alkalmaz és figyelembe veszi a 
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tevékenységek tekintetében. Valamennyi 
tagállam érdekét figyelembe kell venni az 
új halászati lehetőségek kiosztása során

rendelkezésre álló legjobb tudományos 
véleményeket. A halászati lehetőségeket 
úgy osztják el a tagállamok között, hogy 
mindegyikük számára viszonylagos
stabilitást biztosítsanak minden egyes
állomány vagy halászati tevékenység 
vonatkozásában. Valamennyi tagállam 
érdekét figyelembe kell venni az új 
halászati lehetőségek kiosztása során

A Tanács meghatározza az uniós vizeken 
a harmadik országok rendelkezésére álló 
halászati lehetőségeket, és szétosztja őket 
ezen harmadik országok között. 
A halászati lehetőségek egy tagállam vagy 
harmadik ország számára történő 
elosztásának feltétele a közös halászati 
politika szabályainak betartása.

(2) Az összes halászati lehetőségen belül 
járulékos fogási lehetőségek foglalhatók.

(2) Az összes halászati lehetőségen belül 
járulékos fogási lehetőségek foglalhatók.

(3) A halászati lehetőségeknek 
összhangban kell lenniük a mennyiségi 
célkitűzésekkel, a 9. cikk (2) bekezdésével 
és a 11. cikk b), c) és h) pontjának 
megfelelően meghatározott időkeretekkel 
és rátákkal.

(3) A halászati lehetőségeknek 
összhangban kell lenniük a többéves 
tervekben a fogásokra vonatkozó
mennyiségi célkitűzésekkel, a 9. cikk (2) 
bekezdésével és a 11. cikk b), c) és h) 
pontjának megfelelően a többéves 
tervekben meghatározott időkeretekkel és 
rátákkal. Amennyiben nem fogadtak el a 
kereskedelmi célból felhasznált 
halállományra vonatkozó többéves tervet, 
úgy a Tanács biztosítja, hogy 2015-ig a 
teljes kifogható mennyiséget olyan szinten 
határozza meg, amely lehetővé teszi 
legkésőbb 2020-ig a halállományok 
maximális fenntartható hozam feletti 
szinten történő helyreállítását, valamint az 
összes helyreállt állomány ezen a szinten 
történő fenntartását. 
(3a) A halászati lehetőségek 
megállapítására vonatkozó határozatok 
Tanács általi meghozatalakor az Európai 
Parlament és a tanácsadó testületek 
küldöttségeinek jelen kell lenniük.
(3b) Amikor az adatok hiányosságai 
következtében egy adott állomány 
tekintetében nem lehetséges a maximális 
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fenntartható hozamnak megfelelő 
kiaknázási mértékeket meghatározni:
i. a halászati gazdálkodás tekintetében az 
elővigyázatossági megközelítést kell 
alkalmazni;
ii. közelítő értékeket kell meghatározni a 
2010/477/EU határozat melléklete B. 
részének 3.1 és 3.2 bekezdéseiben 
meghatározott módszertanok alapján, és 
az elővigyázatossági elvnek megfelelően 
tovább kell csökkenteni a halászati 
állománypusztulást, illetve – amennyiben 
arra utaló jelek vannak, hogy az állomány 
állapota kielégítően jó – stabilan kell 
tartani;
iii. a Bizottság és a tagállamok értékelik a 
kutatási és ismeretbeli akadályokat, és 
lépéseket tesznek, hogy az állományra és 
az ökoszisztémára vonatkozó további 
adatok késlekedés nélkül rendelkezésre 
álljanak.

(4) A tagállamok, miután a Bizottságot 
erről értesítették, elcserélhetik a számukra 
kiosztott halászati lehetőségek egészét 
vagy egy részét.

(4) A tagállamok, miután a Bizottságot 
erről értesítették, elcserélhetik a számukra 
kiosztott halászati lehetőségek egészét 
vagy egy részét.

(4a) A Bizottság éves jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé, 
amelyben értékeli, hogy az aktuális 
halászati lehetőségek hatékonynak 
bizonyulnak-e a halászott fajok 
állományainak a 2. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott célkitűzés elérését 
meghaladó szinten történő 
helyreállításához és fenntartásához.

Or. en

Módosítás 34
az S&D, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdéstől eltérve, de az 
elővigyázatossági megközelítés tiszteletben 
tartásának sérelme nélkül, a Tanács a 
többéves terv hatálya alá nem tartozó 
állományok esetében 25%-ra 
korlátozhatja a teljes kifogható mennyiség 
éves csökkentését még akkor is, ha a (3) 
bekezdésben megállapított 
rendelkezésekben 25%-ot meghaladó éves 
csökkentést írnak elő.

Or. en

Módosítás 35
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Az 1469., 1666., 1682., 1687 (6)., 1746. és 1752 (6). módosítás helyébe lépő megegyezéses 
módosítás

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Amennyiben a Bizottság a 19. vagy a 
23. cikk szerint elvégzett értékelés alapján 
úgy ítéli meg, hogy egy tagállam a [e 
rendelet III. címe]-vel összhangban nem 
fogadott el megfelelő intézkedéseket, 
akkor az a következő évben vagy években 
az Unió által az adott tagállam számára  
kiosztott halászati lehetőségek 
csökkentését, és a tagállamnak járó 
kifizetések megszakítását vagy 
felfüggesztését, avagy a közös halászati 
politika [50. cikk] szerinti uniós pénzügyi 
támogatás pénzügyi kiigazítását vonhatja 
maga után. Ezeknek az intézkedéseknek 
arányosnak kell lenniük a meg nem 
felelés jellegével, terjedelmével, 
időtartamával és ismétlődéseivel.



PE500.589v02-00 38/97 AM\921904HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 36
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 124., 125., 126., 127., 128., 129., 1223., 1627., 1628., 1633., 1634., 1635., 1637., 
1641,1642., 1644., 1647., 1648., 1649., 1650., 1653., 1655., 1661., 1663., 1667., 1669., 1672., 
1674., 1675., 1677., 1680., 1683., 1688., 1689., 1700. és 1732. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás 

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többéves tervek keretében elfogadott 
védelmi intézkedések

A többéves tervek keretében elfogadott 
védelmi intézkedések

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

(1) Az érintett halászat felett rendelkező 
tagállamokat az ebben a cikkben 
körvonalazott eljárásokat követően a 9–
11. cikk szerint elkészített többéves 
tervben felhatalmazzák arra, hogy –
összhangban az ilyen többéves tervvel –
intézkedéseket fogadjanak el a lobogójuk 
alatt hajózó hajók tekintetében az uniós 
vizekben élő olyan állományokkal 
kapcsolatos védelmi intézkedések 
meghatározása céljából, amelyekre nézve 
halászati lehetőséget kaptak.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az (1) bekezdés szerint elfogadott 
megőrzési intézkedések:

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az (1) bekezdés szerint elfogadott 
megőrzési intézkedések:

a) összehangolhatók a 2. és 3. cikkekben 
meghatározott célokkal;

a) összehangolhatók a 2. és 3. cikkekben 
meghatározott célokkal és a 4. cikkben a jó 
kormányzásra vonatkozóan meghatározott 
alapelvekkel;

b) összeegyeztethetők legyenek a többéves 
terv hatályával és célkitűzéseivel;

b) összeegyeztethetők legyenek a többéves 
terv hatályával és célkitűzéseivel;

c) hatékonyan teljesítsék a többéves 
tervben meghatározott célokat és 
mennyiségi célkitűzéseket; valamint

hatékonyan és a meghatározott időkereten 
belül teljesítsék a többéves tervben 
meghatározott célokat és mennyiségi 
célkitűzéseket; valamint

d) ne legyenek kevésbé szigorúak a 
meglévő uniós jogszabályoknál.

d) ne legyenek kevésbé szigorúak a 
meglévő uniós jogszabályoknál; valamint
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(2a) A tagállamok együttműködnek 
egymással a többéves tervekben rögzített 
célkitűzéseknek megfelelő 
összeegyeztethető intézkedések elfogadása 
érdekében, és egyeztetik egymással ezeket 
az intézkedéseket. Amennyiben ésszerű és 
helyénvaló, a tagállamok ennek 
érdekében felhasználják a regionális 
intézményi együttműködési kereteket és 
mechanizmusokat, beleértve az adott 
területre vagy halászatra vonatkozó 
regionális tengeri egyezmények alapján 
létezőeket is.
Az egy halászterületet közösen használó 
tagállamok koordinációs erőfeszítései az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapból 
nyújtandó finanszírozásra jogosultak az e 
rendeletben megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően.
(2b) A tagállamok egyeztetnek a megfelelő
tanácsadó testületekkel, a Nemzetközi 
Tengerkutatási Tanáccsal és/vagy a 
Halászati Tudományos, Műszaki és 
Gazdasági Bizottsággal (HTMGB) az 
intézkedések indokolással ellátott 
tervezetéről. A tervezetekről a tagállamok 
egyidejűleg értesítik a Bizottságot és a 
halászterületet közösen használó többi 
tagállamot. A tagállamok minden 
erőfeszítést megtesznek annak érdekében, 
hogy e konzultációba már kezdettől fogva, 
nyílt és átlátható módon bevonják az adott 
halászatban érintetteket, hogy a tervezett 
intézkedések előkészítése során minden 
érintett fél álláspontját és javaslatait 
meghatározhassák.
A tagállamok közzéteszik a javasolt 
védelmi intézkedések tervezetéből készített 
összefoglalót.
(2c) A tagállamok megfelelően figyelembe 
veszik az érintett tanácsadó testületek, a 
Nemzetközi Tengerkutatási Tanács 
és/vagy a Halászati Tudományos, Műszaki 
és Gazdasági Bizottság által benyújtott 
véleményeket, és – amennyiben a végleges 
elfogadott intézkedések e véleményektől 



PE500.589v02-00 40/97 AM\921904HU.doc

HU

eltérnek – részletes indokolást adnak az 
eltérések tekintetében. 
(2d) A (2)-(2c) bekezdésben rögzített 
rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha 
a tagállamok az elfogadott intézkedéseket 
módosítani akarják.
(2e) Az elfogadott intézkedések 
koherenciájának és regionális szintű 
koordinációjának, valamint az elfogadott 
többéves terveknek való megfelelőségének 
biztosítása érdekében a Bizottság 
iránymutatásokat fogad el a (2a)-(2c) 
bekezdés alkalmazása esetén követendő 
eljárás részleteivel kapcsolatban. Ezen 
iránymutatások például a regionális 
halászati munkacsoportokhoz hasonló 
igazgatási kereteket határozhatják meg 
vagy hozhatják létre a tagállamok közötti 
együttműködés gyakorlati megszervezése 
érdekében, elsősorban az intézkedések 
egyes tagállamok által történő 
elfogadásának előmozdítására és 
megkönnyítésére.
(2f) Azok a tagállamok, amelyek közösen 
használnak egy halászterületet, 
együttműködhetnek közös intézkedésekről 
való megegyezésben és azok 
végrehajtásában 2014 előtt elfogadott 
hosszú távú gazdálkodási tervek 
keretében, a 25. cikkben meghatározott 
eljárásnak megfelelően.
(2g) A teljes egészében egyetlen tagállam 
felségterülete vagy joghatósága alá 
tartozó vizeken folytatott halászati 
tevékenységek esetében az adott tagállam 
egy vagy több közös irányítóbizottságot 
hoz létre, amelynek munkájában 
valamennyi érintett szereplő részt vesz, és 
amellyel az elfogadandó intézkedéseket 
illetően egyeztetni kell. Amennyiben a 
tagállam bármilyen módon el akar térni 
ennek a bizottságnak az ajánlásaitól, 
értékelést tesz közzé, amelyben részletezi 
az ajánlásoktól való eltérés okait.

Or. en
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Módosítás 37
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Az 1687. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értesítés a tagállamok védelmi 
intézkedéseiről

Értesítés a tagállamok védelmi 
intézkedéseiről

A 17. cikk (1) bekezdése szerinti védelmi 
intézkedéseket elfogadó tagállamok az
intézkedésekről értesítik a Bizottságot, az 
egyéb érdekelt tagállamokat és az illetékes 
tanácsadó testületeket.

A 17. cikk (1) bekezdése szerinti védelmi 
intézkedéseket elfogadó tagállamok az
intézkedéseket közzéteszik, és azokról 
tájékoztatják a Bizottságot, az egyéb 
érdekelt tagállamokat és az illetékes 
tanácsadó testületeket.

Or. en

Módosítás 38
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 130., 1681., 1692., 1693., 1694., 1698., 1700. módosítás és a 3. és 4. bekezdés első 
albekezdése helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

Értékelés Értékelés

A Bizottság bármikor értékelheti a 
tagállamok által a 17. cikk (1) bekezdése
szerint elfogadott védelmi intézkedések 
összeegyeztethetőségét és hatékonyságát.

(1) A Bizottság bármikor értékelheti a 
tagállamok által a 17. cikk szerint 
elfogadott védelmi intézkedések 
összeegyeztethetőségét és hatékonyságát, 
és ezeket a kérdéseket legalább 3 évente, 
vagy az adott többéves terv szerint előírt 
időszakonként értékeli, és jelentést készít 
azokról. Az értékelésnek a legjobb 
tudományos véleményeken kell alapulnia.
A 2007/2/EK irányelvnek megfelelően a 
tagállamok a közös halászati politika 
végrehajtásával kapcsolatos feladataik 
végrehajtása vonatkozásában hozzáférési 
és felhasználói jogot biztosítanak a 
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Bizottság számára a 19. cikk szerinti 
nemzeti védelmi intézkedések kidolgozása 
és elfogadása kapcsán készült 
dokumentumokhoz és az azokhoz 
felhasznált adatokhoz.
A környezeti információkhoz való 
hozzáférés vonatkozásában a 2003/4/EK 
irányelvet, valamint az 1049/2001/EK és
az 1367/2006/EK rendeletet kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 39
az S&D, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Az 1687. és 1752. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság e cikknek megfelelően 
minden általa végzett értékelést közzé tesz 
és megfelelő honlapokon vagy azokra 
mutató közvetlen linkek révén 
nyilvánosan elérhetővé tesz. A környezeti 
információk elérhetőségét illetően az 
1049/2001/EK és 1367/2006/EK rendelet 
alkalmazandó.
Minden olyan természetes vagy jogi 
személyt, akit
a) érint vagy valószínűleg érint a 
határozat vagy
b) kellő érdekeltség fűz a határozathoz, fel 
kell ruházni azzal a joggal, hogy kérhesse 
a bizottsági határozat belső 
felülvizsgálatát.
A kérelmet írásban és az értékelés 
elkészültét követő hat héten belül kell 
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia 
kell a felülvizsgálat indokait.
(2b) A Bizottság minden ilyen kérelmet 
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mérlegel, hacsak az nem tűnik 
egyértelműen megalapozatlannak.  A 
Bizottság a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb négy héttel a kérelem átvételét 
követően írásos válaszban fejti ki indokait.
(2c) Amennyiben a Bizottság a megfelelő 
gondosság ellenére sem képes a 
bekezdéssel összhangban intézkedni, a 
kérelmet benyújtó természetes vagy jogi 
személyt a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb az említett bekezdésben 
meghatározott időn belül értesítenie kell 
mulasztásának okairól, illetve arról, hogy 
mikor szándékozik intézkedni.
A Bizottság, bármelyik esetben, a kérelem 
átvételét követő 8 héten belül intézkedik.
(2d) Azoknak a környezetvédelmet vagy a 
halászok gazdasági vagy szociális érdekeit 
támogató nem kormányzati 
szervezeteknek, amelyek megfelelnek a 4d. 
cikk követelményeinek, a (2a) (új) 
bekezdés b) pontja szerint kellő 
érdekeltségük van.

Or. en

Módosítás 40
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 131., 1705., 1706., 1708., 1709., 1710., 1711., 1716., 1718., 1720., 1722., 1723., 1725., 
1726. és 1727. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többéves tervek keretében elfogadott 
védelmi alapintézkedések

A többéves tervek keretében elfogadott 
védelmi alapintézkedések

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a többéves terv hatálya alá 
tartozó halászati védelmi intézkedések 
meghatározása céljából, ha a 17. cikk 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a többéves terv hatálya alá 
tartozó halászati védelmi intézkedések 
meghatározása céljából, ha a 17. cikk 
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szerinti intézkedés megtételére 
felhatalmazott tagállam a többéves terv 
hatályba lépését követő három hónapon 
belül nem értesíti a Bizottságot ezekről az 
intézkedésekről.

szerinti intézkedés megtételére 
felhatalmazott tagállamok a többéves terv
kereteiben maghatározott időszakon belül 
vagy annak hiányában az annak hatályba 
lépését követő hat hónapon belül nem
értesítik a Bizottságot ezekről az 
intézkedésekről.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a többéves terv hatálya alá 
tartozó halászati védelmi intézkedések 
meghatározása céljából, ha 

(2) Ebben az esetben a Bizottság
figyelembe veszi, hogy

a) ha a tagállami intézkedések a 19. cikk 
szerint elvégzett értékelés alapján nem
tekinthetők a többéves terv céljaival
összeegyeztethetőknek;

a) ha a tagállami intézkedések a 19. cikk 
szerint elvégzett értékelés alapján nem
összeegyeztethetők a többéves terv 
céljaival;

b) ha a tagállami intézkedések a 19. cikk 
szerint elvégzett értékelés alapján nem
tekinthetők a többéves terv céljaival 
számszerűsíthető célkitűzéseivel hatékony 
módon összhangban állónak;

b) ha a tagállami intézkedések a 19. cikk 
szerint elvégzett értékelés alapján nem
állnak hatékonyan összhangban a 
többéves terv céljaival számszerűsíthető 
célkitűzéseivel;

c) ha a 11. cikk i) pontjának megfelelő 
védelmi intézkedésekre kerül sor.

c) ha a 11. cikk i) pontjának megfelelő 
védelmi intézkedésekre kerül sor.

Értesíti a tagállamot az intézkedésekkel 
kapcsolatos véleményéről, megindokolva, 
hogy miért véli úgy a Bizottság, hogy az 
intézkedések nincsenek összhangban a 
többéves tervvel, hogy nem tesznek eleget 
a célkitűzéseknek vagy a számszerűsíthető 
céloknak, vagy hogy a 11. cikk i) 
pontjának megfelelően kialakított védelmi 
intézkedésekre kerül sor.
(2a) Amennyiben a Bizottság a (2) 
bekezdés alapján véleményt ad ki, az 
érintett tagállamnak három hónapja van 
intézkedései módosítására, hogy azok 
összeegyeztethetővé váljanak a többéves 
tervvel és az abban szereplő 
számszerűsíthető célkitűzésekkel.
(2b) Amennyiben egy tagállam nem 
módosítja a (2a) bekezdés szerinti 
intézkedéseit, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
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fogadjon el a többéves terv hatálya alá 
tartozó halászati védelmi intézkedések 
meghatározása céljából. 

(3) A bizottság által elfogadott védelmi 
intézkedések célja, hogy biztosítsa a 
többéves tervben meghatározott célok és 
célkitűzések elérését. A tagállami 
intézkedések hatályukat vesztik, amikor a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust a 
Bizottság elfogadja.

(3) A Bizottság által elfogadott védelmi 
intézkedések célja, hogy biztosítsa a 
többéves tervben meghatározott célok és 
célkitűzések elérését. A tagállami 
intézkedések hatályukat vesztik, amikor a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust a 
Bizottság elfogadja.

(3a) Mielőtt a Bizottság az 55. cikknek 
megfelelően elfogadna egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust, 
konzultálnia kell a tanácsadó 
testületekkel, a Nemzetközi 
Tengerkutatási Tanáccsal és/vagy a 
Halászati Tudományos, Technikai és 
Gazdasági Bizottsággal az intézkedések 
indokolással ellátott tervezetéről. 

Or. en

Módosítás 41
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 133, 134, 135, 136, 137, 138, 1627, 1628, 1642, 1735, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 
1753. módosítás és a 1759. módosítás első és második bekezdése helyébe lépő megegyezéses 
módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamokat a technikai 
intézkedések 14. cikk szerinti keretei 
között felhatalmazzák arra, hogy a 
lobogójuk alatt hajózó hajók tekintetében a 
szóban forgó technikai kereteknek 
megfelelő, a lobogóik alatt hajózó hajókra 
vonatkozó intézkedéseket fogadjanak el az 
uniós vizekben élő olyan állományokat 
érintően, amelyekre nézve halászati 
lehetőséget kaptak. A tagállamok 
biztosítják, hogy ezek a technikai 
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ezek a technikai intézkedések: intézkedések:
a) összehangolhatók a 2. és 3. cikkekben 
meghatározott célokkal;

a) összehangolhatók a 2. és 3. cikkekben 
meghatározott célokkal;

b) összeegyeztethetők legyenek a 14. cikk 
szerint elfogadott intézkedésekben 
meghatározott célokkal;

b) összeegyeztethetők legyenek a 14. cikk 
szerint elfogadott intézkedésekben 
meghatározott célokkal;

c) hatékonyan összhangban álljanak a 14. 
cikk szerint elfogadott intézkedésekben 
meghatározott célokkal; valamint

c) hatékonyan összhangban álljanak a 14. 
cikk szerint elfogadott intézkedésekben 
meghatározott célokkal; valamint

d) ne legyenek kevésbé szigorúak a 
meglévő uniós jogszabályoknál. 

d) ne ütközzenek a meglévő uniós 
jogszabályokkal és ne legyenek kevésbé 
szigorúak ezeknél; 

(1a) A tagállamok együttműködnek 
egymással a többéves tervekben rögzített 
célkitűzéseknek megfelelő, 
összeegyeztethető intézkedések elfogadása 
érdekében, és egyeztetik egymással ezeket 
az intézkedéseket. Amennyiben ésszerű és 
helyénvaló, a tagállamok ennek 
érdekében felhasználják a regionális 
intézményi együttműködési kereteket és 
mechanizmusokat, beleértve az adott 
területre vagy halászatra vonatkozó 
regionális tengeri egyezmények alapján 
létezőeket is.
(1b) A tagállamok egyeztetnek a megfelelő 
tanácsadó testületekkel, a Nemzetközi 
Tengerkutatási Tanáccsal és/vagy a 
Halászati Tudományos, Technikai és 
Gazdasági Bizottsággal az intézkedések 
indokolással ellátott tervezetéről. A 
tervezetekről a tagállamok egyidejűleg 
értesítik a Bizottságot és a halászterületet
közösen használó többi tagállamot. A 
tagállamok minden erőfeszítést 
megtesznek annak érdekében, hogy e 
konzultációba már kezdettől fogva, nyílt 
és átlátható módon bevonják az adott 
halászatban érintetteket, hogy a tervezett 
intézkedések előkészítése során minden 
érintett fél álláspontját és javaslatait 
meghatározhassák.
(1c) A tagállamok megfelelően figyelembe 
veszik az érintett tanácsadó testületek, a 
Nemzetközi Tengerkutatási Tanács, 
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valamint a Tudományos, Műszaki és 
Gazdasági Bizottság által benyújtott 
véleményeket, és – amennyiben a végleges 
elfogadott intézkedések e véleményektől 
eltérnek – részletes indokolást adnak az 
eltérések tekintetében.
(1d) Az (1a)–(1c) bekezdésben rögzített 
rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha 
a tagállamok az elfogadott intézkedéseket 
módosítani akarják.
(1e) Az elfogadott intézkedések 
koherenciájának, regionális szintű 
koordinációjának, valamint az elfogadott 
technikai intézkedések kereteinek való 
megfelelőségének biztosítása érdekében a 
Bizottság iránymutatásokat fogad el az 
(1a)-(1c) bekezdés alkalmazása esetén 
követendő eljárás részleteivel 
kapcsolatban. Ezen iránymutatások 
például a regionális halászati 
munkacsoportokhoz hasonló igazgatási 
kereteket határozhatják meg vagy 
hozhatják létre a tagállamok közötti 
együttműködés gyakorlati megszervezése 
érdekében, elsősorban az intézkedések 
egyes tagállamok által történő 
elfogadásának előmozdítására és 
megkönnyítésére.

Or. en

Módosítás 42
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 139. módosítás és a 1759. módosítás második albekezdése helyébe lépő megegyezéses 
módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értesítés a tagállamok védelmi 
intézkedéseiről

Értesítés a tagállamok védelmi 
intézkedéseiről

A 21. cikk szerinti technikai intézkedéseket 
elfogadó tagállamok az intézkedésekről

A 21. cikk szerinti technikai intézkedéseket 
elfogadó tagállamok az intézkedéseket 
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tájékoztatják a Bizottságot, az egyéb 
érdekelt tagállamokat és az illetékes 
tanácsadó testületeket.

közzéteszik, és azokról tájékoztatják a 
Bizottságot, az egyéb érdekelt tagállamokat 
és az illetékes tanácsadó testületeket.

Or. en

Módosítás 43
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 140., 1755., 1756., 1758. módosítás és a 1759. módosítás 3. és 4. bekezdésének első 
albekezdése helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értékelés Értékelés

A Bizottság bármikor értékelheti a 
tagállamok által a 21. cikk (1) bekezdése 
szerint elfogadott technikai intézkedések 
összeegyeztethetőségét és hatékonyságát.

(1) A Bizottság bármikor értékelheti a 
tagállamok által a 21. cikk (1) bekezdése 
szerint elfogadott technikai intézkedések 
összeegyeztethetőségét és hatékonyságát, 
és ezeket a kérdéseket legalább 3 évente, 
vagy az adott technikai intézkedések 
keretei szerint előírt időszakonként 
értékeli, és jelentést készít azokról.

(1a) A 2007/2/EK irányelvnek 
megfelelően a tagállamok a közös 
halászati politika végrehajtásával 
kapcsolatos feladataik végrehajtása 
vonatkozásában hozzáférési és 
felhasználási jogot biztosítanak a 
Bizottság számára a 19. cikk szerinti 
nemzeti védelmi intézkedések kidolgozása 
és elfogadása kapcsán készült 
dokumentumokhoz.
A környezeti információkhoz való 
hozzáférés vonatkozásában a 2003/4/EK 
irányelvet, valamint az 1049/2001/EK és 
az 1367/2006/EK rendeletet kell 
alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 44
az S&D, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Az 1687. és 1752. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Bizottság e cikknek megfelelően 
minden általa végzett értékelést közzé tesz 
és megfelelő honlapokon vagy azokra 
mutató közvetlen linkek révén 
nyilvánosan elérhetővé tesz. A környezeti 
információk elérhetőségét illetően az 
1049/2001/EK és 1367/2006/EK rendelet 
alkalmazandó.
(1c) Minden olyan természetes vagy jogi 
személyt, akit
a) érint vagy valószínűleg érint a 
határozat vagy
b) kellő érdekeltség fűz a határozathoz
A kérelmet írásban és az értékelés 
elkészültét követő hat héten belül kell 
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia 
kell a felülvizsgálat indokait.
(1d) A Bizottság minden ilyen kérelmet 
mérlegel, hacsak nem tűnik egyértelműen 
megalapozatlannak.  A Bizottság a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb négy héttel a 
kérelem átvételét követően írásos 
válaszban fejti ki indokait.
(1e) Amennyiben a Bizottság a megfelelő 
gondosság ellenére sem képes a 
bekezdéssel összhangban intézkedni, a 
kérelmet benyújtó természetes vagy jogi 
személyt a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb az említett bekezdésben 
meghatározott időn belül értesítenie kell 
mulasztásának okairól, illetve arról, hogy 
mikor szándékozik intézkedni.
A Bizottság, bármelyik esetben, a kérelem 
átvételét követő 8 héten belül intézkedik.
(1f) Azoknak a környezetvédelmet vagy a 
halászok gazdasági vagy szociális érdekeit 
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támogató nem kormányzati 
szervezeteknek, amelyek megfelelnek a 4d. 
cikk követelményeinek, a (2a) (új) 
bekezdés b) pontja szerint kellő 
érdekeltségük van.

Or. en

Módosítás 45
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 141., 1764., 1767., 1769., 1772., 1774., 1775., 1776. és 1777. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technikai intézkedések keretében 
elfogadott alapintézkedések

A technikai intézkedések keretében 
elfogadott alapintézkedések

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a technikai keretek hatálya alá 
tartozó technikai intézkedések 
meghatározása céljából, ha a 21. cikk 
szerinti intézkedés megtételére 
felhatalmazott tagállamok a technikai 
intézkedések kereteinek hatályba lépését 
követő három hónapon belül nem értesíti a 
Bizottságot ezekről az intézkedésekről.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a technikai keretek hatálya alá 
tartozó technikai intézkedések 
meghatározása céljából, ha a 21. cikk 
szerinti intézkedés megtételére 
felhatalmazott tagállamok a technikai 
intézkedések kereteiben maghatározott 
időszakon belül vagy annak hiányában az 
annak hatályba lépését követő hat
hónapon belül nem értesítik a Bizottságot 
ezekről az intézkedésekről.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra,
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el technikai intézkedések 
meghatározása céljából, ha a tagállami 
intézkedések a 19. cikk szerint elvégzett 
értékelés alapján nem tekinthetők:

(2) Abban az esetben, ha a Bizottság úgy 
véli, hogy a tagállami intézkedések:

a) összeegyeztethetőnek a technikai 
intézkedések kereteiben meghatározott 
célokkal;

a) nem összeegyeztethetőek a technikai 
intézkedések kereteiben meghatározott 
célokkal;

b) összhangban állónak a technikai b) nem állnak összhangban a technikai 
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intézkedések kereteiben meghatározott 
célokkal.

intézkedések kereteiben meghatározott 
célokkal.

A Bizottság értesíti a tagállamot az 
intézkedésekről alkotott véleményéről, 
megindokolva, hogy miért véli úgy, hogy 
az intézkedések nincsenek összhangban a 
technikai intézkedések keretével, vagy 
hogy azok nem tesznek eleget az abban 
foglalt célkitűzéseknek.
(2a) Amennyiben a Bizottság a (2) 
bekezdés alapján véleményt ad ki, az 
érintett tagállamnak három hónapja van 
intézkedései módosítására, hogy azok 
összeegyeztethetővé váljanak a technikai 
intézkedések keretével és az abban 
szereplő célkitűzésekkel.
(2b) Amennyiben egy tagállam nem 
módosítja a (2a) bekezdés szerinti 
intézkedéseit, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el a technikai intézkedések 
keretének hatálya alá tartozó technikai 
intézkedések meghatározása céljából.

(3) A bizottság által elfogadott technikai 
intézkedések célja a technikai intézkedések 
kereteiben meghatározott célok és 
célkitűzések elérésének biztosítása. A 
tagállami intézkedések hatályukat vesztik, 
amikor a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust a Bizottság elfogadja.

(3) A bizottság által elfogadott technikai 
intézkedések célja a technikai intézkedések 
kereteiben meghatározott célok és 
célkitűzések elérésének biztosítása. A 
tagállami intézkedések hatályukat vesztik, 
amikor a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust a Bizottság elfogadja.

(4a) Mielőtt a Bizottság az 55. cikknek 
megfelelően elfogadna egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust, 
konzultálnia kell a tanácsadó 
testületekkel, a Nemzetközi 
Tengerkutatási Tanáccsal és a Halászati 
Tudományos, Technikai és Gazdasági 
Bizottsággal az intézkedések tervezetéről 
és az azokat indokoló memorandumról.

Or. en
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Módosítás 46
az S&D, az ALDE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Az 1790. és 1791. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam megkülönböztetéstől 
mentes intézkedéseket hozhat a 
partvonalától számított 12 tengeri 
mérföldes övezeten belül a halállományok 
védelmére és az ezekkel való 
gazdálkodásra, valamint a halászat tengeri
ökoszisztémára gyakorolt hatásának 
minimalizálására vonatkozóan, 
amennyiben az Európai Unió nem fogadott 
el egyedi intézkedéseket e terület 
védelmére és kezelésére vonatkozóan. A 
tagállami intézkedésnek összhangban kell 
lennie a 2. és 3. cikkekben megállapított 
célokkal, és nem lehet kevésbé szigorú, 
mint a meglévő uniós jogszabályok.

(1) A tagállam megkülönböztetéstől 
mentes intézkedéseket hozhat a 
partvonalától számított 12 tengeri 
mérföldes övezeten belül a halállományok 
védelmére és az ezekkel való 
gazdálkodásra, valamint az egyéb élő vízi 
erőforrásokhoz kapcsolódó célok 
megvalósítása és a tengeri ökoszisztémák 
állapotának fenntartása vagy javítása 
érdekében, amennyiben az Európai Unió 
nem fogadott el egyedi intézkedéseket e 
terület védelmére és kezelésére vagy 
kifejezetten az adott tagállam által 
azonosított probléma kezelésére
vonatkozóan. A tagállami intézkedésnek 
összhangban kell lennie a 2. és 3. 
cikkekben megállapított célokkal, és nem 
lehet kevésbé szigorú, mint a meglévő 
uniós jogszabályok.

Or. en

Módosítás 47
az S&D, a Verts/ALE és az ECR képviselőcsoport nevében
A 142., 143., 144., 1803., 1807., 1816., 1817., 1820., 1821., 1822., 1823., 1824., 1825., 1826., 
1827., 1828., 1829., 1830., 1832., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1838., 1840., 1841., 
1842., 1839., 1867. és 1866. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átruházható halászati koncessziók 
rendszerének kialakítása

A halászati koncessziók rendszerének 
kialakítása

(1) Minden tagállam legkésőbb 2013. 
december 31-ig kialakítja az átruházható

(1) Minden tagállam legkésőbb 2015. 
december 31-ig kialakítja a halászati 
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halászati koncessziók rendszerét: koncessziók rendszerét minden olyan 
halállományt halászó, legalább 12 méter 
teljes hosszal rendelkező halászhajó 
számára, amelynek tekintetében uniós 
halászati lehetőséget osztottak ki a 16. 
cikknek megfelelően.  A tagállamok kellő 
mértékű halászati lehetőséget tartanak 
fenn a 12 méternél rövidebb hajók 
számára.

a) azokra a halászhajóra, amelyek teljes 
hossza legalább 12 méter; valamint
b) a 12 méter teljes hosszúságot el nem 
érő, vontatott halászfelszereléssel 
rendelkező halászhajókra. 
(2) A tagállamok kiterjeszthetik az 
átruházható halászati koncessziók
rendszerét a 12 méter teljes hosszúságot el 
nem érő, a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközökkel rendelkező 
halászhajókra, és erről tájékoztatják a 
Bizottságot.

(2) A halászati koncessziók nemzeti 
rendszerének kialakítását, és az egyes 
halászatok tekintetében e rendszer 
végrehajtását nyílt, részvételen alapuló és 
átlátható eljárás révén kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 48
az S&D, a Verts/ALE és az ECR képviselőcsoport nevében
A 146., 147., 150., 151., 152., 155., 164., 1858., 1860., 1863., 1865., 1871., 1877., 1876., 
1879., 1882., 1941., 1883., 1891., 1892., 1893., 1894., 1895., 1896., 1897., 1898., 1884., 
1889., 1902., 1903., 1904., 1905., 1906., 1937., 1940., 1942., 1943., 1944., 1945., 2018. és 
2023. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átruházható halászati koncessziók 
kiosztása

A halászati koncessziók kiosztása

(1) Az átruházható halászati koncesszió a
29. cikk (1) bekezdésével összhangban
kiosztott egyéni halászati lehetőség
használatára teremt jogosultságot.

(1) A halászati koncesszió a tagállamnak
kiosztott egyéni halászati lehetősége 
meghatározott részének használatára 
teremt jogosultságot.

(2) Minden tagállam átlátható kritériumok 
alapján osztja ki az átruházható halászati 

(2) Minden tagállam egyenlő és átlátható
társadalmi és környezetvédelmi
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koncessziókat minden olyan állományra 
vagy állománycsoportra, amelyre a 16. 
cikkel összhangban halászati lehetőségeket 
osztottak ki, kivéve a fenntartható 
halászati megállapodások alapján 
megszerzett halászati lehetőségeket.

kritériumok alapján osztja ki a halászati 
koncessziókat minden olyan uniós vizeken 
előforduló állományra vagy 
állománycsoportra, amelyre a 16. cikkel 
összhangban halászati lehetőségeket 
osztottak ki.

(3) A vegyes halászatra vonatkozó
átruházható halászati koncessziók 
kiosztása során a tagállamok figyelembe 
veszik az ilyen halászatokon részt vevő 
hajók feltételezhető fogási összetételét.

(3) A vegyes halászatra vonatkozó 
halászati koncessziók kiosztása során a 
tagállamok figyelembe veszik az ilyen 
halászatokon részt vevő hajók 
feltételezhető fogási összetételét.

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

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

(4a) A halászati koncessziók kiosztása 
során a tagállamok olyan átlátható és 
objektív társadalmi és környezetvédelmi 
kritériumokat alkalmaznak, mint a 
halászat környezetre gyakorolt hatása, a 
múltbeli megfelelés és a helyi 
gazdasághoz való hozzájárulás. Más 
kritériumok, például a fogások szintjének 
alakulása is alkalmazható. A tagállamok 
ösztönzőket biztosítanak az olyan 
halászhajók számára, amelyek a nem 
szándékos járulékos halfogást kiiktató, 
szelektív halászati felszerelést használnak, 
vagy alacsony környezeti hatású 
halászatot folytatnak, például korlátozott 
üzemanyag-felhasználás vagy élőhely-
károsítás révén a számukra kiosztott 
halászati lehetőségeken belül.

(5) A tagállamok legalább 15 éves 
időszakra korlátozhatják az átruházható
halászati koncessziók érvényességi idejét 

(5) A tagállamok 12 évnél nem hosszabb 
időre adják a halászati koncessziókat.
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az ilyen koncessziók újraelosztása 
céljából. Ha a tagállamok az átruházható 
halászati koncessziók érvényességi idejét 
nem korlátozták, akkor az ilyen 
koncessziókat visszahívhatják legalább 15 
éves felmondási idővel. 
(6) A tagállamok az átruházható halászati 
koncessziókat rövidebb felmondási idővel 
hívhatják vissza, ha megállapítást nyer, 
hogy a koncessziók jogosultja súlyos 
jogsértést követett el. Az ilyen visszahívást 
a közös halászati politika és az arányossági 
elv teljes körű érvényesülésével, és –
hacsak lehetséges – azonnali hatállyal kell 
megtenni.

(6) A tagállamok a halászati koncessziókat 
rövidebb felmondási idővel hívhatják 
vissza, ha megállapítást nyer, hogy a 
koncessziók jogosultja súlyos jogsértést 
követett el. Az ilyen visszahívást a közös 
halászati politika és az arányossági elv 
teljes körű érvényesülésével, és – hacsak 
lehetséges – azonnali hatállyal kell 
megtenni.

(6a) A tagállamok önkéntes alapon is 
bevezethetik az átruházható halászati 
koncessziókat. Amennyiben a tagállamok 
ilyen rendszereket vezetnek be, 
korlátozzák azok érvényességi idejét. Az 
ilyen rendszer semmilyen körülmények 
között nem alkalmazható uniós vizeken 
kívül.

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

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

(7a) A tagállamok tájékoztatják az 
Európai Bizottságot az elosztás választott 
módszeréről.

Or. en

Módosítás 49
az S&D, a Verts/ALE és az ECR képviselőcsoport nevében
A 159., 160., 161., 1915., 1916., 1917., 1918., 1919., 1921., 1922., 1923., 1924., 1925., 1926., 
1927., 1928., 1929., 1930., 1931., 1932., 1934., 1935., 1936., 1938., 1939., 1947. és 1948. 
módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok az egyéni halászati 
lehetőségeket a 28. cikkben említett 
halászati koncessziók jogosultjai részére 
osztják ki a tagállamok által kiosztott 
halászati lehetőségek alapján. A 
tagállamok szabadon határozhatják meg, 
hogy mennyi időre osztják ki a halászati 
lehetőségeket és hogy milyen 
gyakorisággal osztják ki azokat.

(2) A tagállamok állapítják meg azokat a 
halászati lehetőségeket, amelyek a 
rendelkezésre álló legjobb tudományos 
vélemények alapján kioszthatók a 
lobogójuk alatt hajózó halászhajók részére, 
olyan fajtákra, amelyekre a Tanács nem 
rögzítette a halászati lehetőségeket.

(2) A tagállamok állapítják meg azokat a 
halászati lehetőségeket, amelyek a 
rendelkezésre álló legjobb tudományos 
vélemények alapján kioszthatók a 
lobogójuk alatt hajózó halászhajók részére, 
olyan fajtákra, amelyekre a Tanács nem 
rögzítette a halászati lehetőségeket.

(3) A halászhajók csak a teljes lehetséges 
fogásukra kiterjedő megfelelő egyéni 
halászati lehetőségek birtokában 
végezhetnek halászati tevékenységet.

(3) A halászhajók csak a teljes lehetséges 
fogásukra kiterjedő megfelelő egyéni 
halászati lehetőségek birtokában 
végezhetnek halászati tevékenységet.

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

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

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

(5) A 28. cikk szerinti átruházható halászati 
koncessziók vagy a szóban forgó cikk (1) 
bekezdése szerinti halászati lehetőség 
kiosztása során a tagállam ösztönzőket 
biztosíthat a részére kiosztott halászati 
lehetőségek keretén belül az olyan 
halászhajók számára, amelyek a nem
szándékos járulékos halfogást kiiktató, 
szelektív halászat felszerelést használják.
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(6) A tagállamok a halászati 
gazdálkodással kapcsolatos költségek 
támogatásához az egyéni halászati 
lehetőségek használatára díjakat 
szabhatnak ki.

(6) A tagállamok a halászati 
gazdálkodással kapcsolatos költségek 
támogatásához az egyéni halászati 
lehetőségek használatára díjakat 
szabhatnak ki.

Or. en

Módosítás 50
az S&D, a Verts/ALE és az ECR képviselőcsoport nevében
A 163., 1956., 1957., 1958., 1959., 1961., 1962. és 1963. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átruházható halászati koncessziók és 
egyéni halászati lehetőségek nyilvántartása

A halászati koncessziók nyilvántartása

A tagállamok kialakítják és fenntartják az 
átruházható halászati koncessziók és 
egyéni halászati lehetőségek 
nyilvántartását.

A tagállamok kialakítják és fenntartják a
halászati koncessziók és egyéni halászati 
lehetőségek nyilvántartását, ideértve adott 
esetben az átruházható halászati 
koncessziók nyilvántartását is. E 
nyilvántartást nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni és egyesíteni kell az uniós 
halászflotta-nyilvántartással.

Or. en

Módosítás 51
az S&D, a Verts/ALE és az ECR képviselőcsoport nevében
Az 1964., 1965., 1966., 1967., 1968., 1969., 1970., 1972. és 1978. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átruházható halászati koncessziók 
kereskedelme

törölve
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(1) Az átruházható halászati 
koncessziókat az ilyen koncessziók 
jogosultjai teljesen vagy részben 
átruházhatják egymásra egy tagállamon 
belül.
(2) A tagállamok engedélyezhetik az 
átruházható halászati koncessziók más 
tagállamokba és más tagállamokból való 
átruházását.
(3) A tagállamok átlátható és objektív 
kritériumok alapján megszabott feltételek 
révén szabályozhatják az átruházható 
halászati koncessziók átruházását. 

Or. en

Módosítás 52
az S&D, a Verts/ALE és az ECR képviselőcsoport nevében
Az 1995., 1996., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002. és 2004. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyéni halászati lehetőségek bérbe 
adása és vétele

törölve

(1) Az egyéni halászati lehetőségek 
egészben vagy részben bérbe adhatók és 
vehetők egy tagállamon belül.
(2) A tagállamok engedélyezhetik az 
egyéni halászati lehetőségek más 
tagállamokba való bérbe adását és más 
tagállamokból való bérbe vételét. 

Or. en

Módosítás 53
az S&D, a Verts/ALE és az ECR képviselőcsoport nevében
A 2015., 2016. és 2017. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átruházható halászati koncessziók 
rendszerének hatályán kívül eső halászati 

lehetőségek kiosztása

A halászati koncessziók rendszerének 
hatályán kívül eső halászati lehetőségek 

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

(1) Mindegyik tagállam maga dönti el, 
hogy a részére a 16. cikk alapján kiosztott 
és a halászati koncessziók rendszerének 
hatálya alatt nem álló halászati 
lehetőségeket hogyan osztja ki a lobogója 
alatt hajózó hajók részére a 28. cikk (4a) 
(új) bekezdésével összhangban. A 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 
elosztás módszeréről.

Or. en

Módosítás 54
az S&D és a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
A 177. a 1797., 2020. és 2024. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
33 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. cikk
A Földközi-tengerre vonatkozó különös 
átmeneti szabályok; A területi irányítási 

egységek rendszerének bevezetése
(1) A tagállamok kialakíthatják a területi 
irányítási egységek rendszerét. Ilyen 
esetekben a tagállamok felségvizeiken 
belül elkülönítik azokat a területeket, 
amelyeken halászhajóik működhetnek, és 
meghatározzák, hogy mely hajók 
működhetnek az egyes területeken. 
Halászataik elkülönítése során a 
tagállamok egyaránt kijelölik a halászat 
egészének területi kiterjedését és a védett 
halászati területek elhelyezkedését, és 
törekednek arra, hogy a védett halászati 
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területekről származó többletet 
fenntartsák a jogosultak számára.
(2) A területi irányítási egységek 
rendszerét használó tagállamok erről 
tájékoztatják a Bizottságot.
(3) A területi irányítási egység –
területileg elkülönített felhasználói 
jogosultságként, egyéni fogási korlátként, 
egyéni erőkifejtési korlátként, vagy ezek 
bármely kombinációjaként kifejezett –
nem átruházható részét a területi 
irányítási egység egyes jogosultjai 
számára kell kiosztani a jogosultsági 
kritériumokkal és a 27., 28. és 28a. cikk 
szerint kialakított más kritériumokkal 
összhangban.
(4) A Földközi-tengeren parti vizekkel 
rendelkező tagállamok a Földközi-
tengeren legkésőbb 2015-ig létrehozzák 
területi irányítási egységeiket. 
(5) Az Unió pénzügyi támogatást nyújt a 
területi irányítási egységek kialakításához 
és végrehajtásához. Az Unió 
intézkedéseket hoz továbbá a területi 
irányítási egységekből esetlegesen 
származó káros társadalmi és gazdasági 
következmények csökkentése érdekében.

Or. en

Módosítás 55
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 178., 179., 2026., 2028., 2030., 2031., 2039., 2040., 2042., 2045., 2056. és 2057. módosítás 
helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A halászati kapacitás kiigazítása A halászati kapacitás kiigazítása

(1) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
flottájuk halászati kapacitásának 
módosítására a halászati kapacitás és a 

(1) A tagállamok – amikor és ahol 
szükséges – intézkedéseket hoznak nemzeti
flottájuk halászati kapacitásának 
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halászati lehetőségek közötti stabil és 
tartós egyensúly érdekében

módosítására azzal a céllal, hogy stabil és 
tartós egyensúly alakuljon ki halászati
kapacitásuk és a halászati lehetőségek 
közötti a 2. cikkben meghatározott 
általános célkitűzésekkel összhangban.
(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamok évente kapacitásértékelést 
végeznek, az eredményeket pedig minden 
év május 30-ig továbbítják a Bizottságnak. 
A kapacitásértékelés kiterjed az értékelés 
időpontjában az egyes halászatokra jutó 
teljes flottakapacitásra és 
flottaszegmensre, valamint annak az 
állományokra és a tengeri ökoszisztémára 
gyakorolt hatására. Magukban foglalják 
továbbá a flotta hosszú távú 
nyereségességének elemzését is. Annak 
biztosítása érdekében, hogy ezek az 
értékelések valamennyi tagállamban 
közös megközelítést alkalmazzanak, az 
értékeléseket a Bizottságnak a 
flottakapacitás és a halászati lehetőségek 
közötti egyensúly javított elemzésére 
vonatkozó iránymutatásai szerint kell 
elvégezni és figyelembe kell venni továbbá 
a flotta nyereségességét is. Az 
értékeléseket közzé kell tenni.
(1b) Ha az értékelés eltérést mutat a 
nemzeti halászati kapacitás és a nemzeti 
halászati lehetőségek között, a tagállamok 
egy éven belül részletes programot 
fogadnak el kötelező érvényű 
menetrenddel együtt flottájuk halászati 
kapacitásának a hajók száma és jellemzői 
tekintetében történő bármely szükséges 
kiigazítására a halászati kapacitás és a 
halászati lehetőségek közötti stabil és 
tartós egyensúly megvalósítása érdekében.  
A szóban forgó tagállam továbbítja ezt a 
programot a Bizottságnak, az Európai 
Parlamentnek és a többi tagállamnak.
(1c) Ha nem készül ilyen értékelés, vagy 
ha a tagállamnak a halászati 
kapacitásának csökkentésére vonatkozó 
programról kell gondoskodnia és ezt 
elmulasztja, vagy ha a tagállam nem 
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hajtja végre a programot, az Unió 
felfüggeszti a közös halászati politika 
keretében az érintett tagállamnak nyújtott 
pénzügyi támogatás folyósítását.
Utolsó lehetőségként, és csak amennyiben 
a fenti lépések bármelyike 2 vagy több év 
késedelmet szenved, a Bizottság 
felfüggesztheti az érintett flottaszegmens 
halászati lehetőségeit. 

(2) Az Európai Halászati Alapból a 2007-
2013. évi programozási időszakban állami 
támogatásban részesült flottából csak akkor 
engedélyezhető kilépés, ha azt megelőzően
visszavonják a halászati jogosítványt és a 
halászati engedélyeket.

(2) Az Európai Halászati Alapból a 2007-
2013. évi programozási időszakban állami 
támogatásban részesült flottából csak akkor 
engedélyezhető kilépés, ha azt megelőzően 
visszavonják a halászati jogosítványt és a 
halászati engedélyeket.

(3) A visszavont állami támogatású 
halászhajónak megfelelő halászati 
kapacitás nem helyettesíthető.

(3) A visszavont állami támogatású 
halászhajónak megfelelő halászati 
kapacitás nem helyettesíthető.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy 2013. 
január 1-jétől a flottájuk halászati 
kapacitása nem haladja meg bármely 
időpontban a számukra a 35. cikkel 
összhangban meghatározott halászati 
kapacitási felső értékeket.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy 2013. 
január 1-jétől a flottájuk halászati 
kapacitása nem haladja meg bármely 
időpontban a számukra a 35. cikkel 
összhangban meghatározott halászati 
kapacitási felső értékeket.

Or. en

Módosítás 56
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2066. és 2067. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
34 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34a. cikk
Be- és kiléptető rendszer

A tagállamok oly módon irányítják a 
flottába való belépést és a flottából való 
kilépést, hogy az új kapacitásnak a 
flottába állami támogatás nélkül való 
belépését legalább ugyanolyan nagyságú 
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kapacitás állami támogatás nélküli 
korábbi kivonása kompenzálja.

Or. en

Módosítás 57
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2025., 2062. és 2063. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Gazdálkodás a halászati kapacitással Gazdálkodás a halászati kapacitással

(1) A halászati kapacitás II. mellékletben 
megállapított felső határai minden tagállam 
flottájára vonatkoznak.

(1) A halászati kapacitás II. mellékletben 
megállapított felső határai minden tagállam 
flottájára szigorúan vonatkoznak.

(2) A tagállamok kérhetik a Bizottságtól a 
27. cikkel összhangban létrehozott 
átruházható halászati koncessziók 
rendszerének hatálya alatt álló 
halászhajók kivonását az (1) bekezdés 
szerinti halászati kapacitás felső határaira 
vonatkozó előírás hatálya aló. Ez esetben 
a halászati kapacitás felső határait újra ki 
kell számolni, figyelembe véve a 
átruházható halászati koncessziók 
rendszerének hatálya alatt nem álló 
halászhajókat.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) és (2) bekezdésben 
említett halászati kapacitási felső értékek 
újraszámítása terén.

(2) Az e rendelet hatálybalépését követő év 
december 30-ig a Bizottság javaslatot 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a 2930/1986/EGK tanácsi 
rendelet II. mellékletének módosítására 
annak érdekében, hogy a kapacitást a 
hajó halfogási képességét befolyásoló 
bármely mérhető paraméterre tekintettel 
határozzák meg.
Ez az új meghatározás figyelembe veszi a 
társadalmi és gazdasági kritériumokat, 
valamint a tagállamok által foganatosított 
ellenőrzési erőfeszítéseket is. Ebben a 
javaslatban az egyes tagállamok 
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flottakapacitását flottaszegmensek szerint 
osztják szét, ideértve a legkülső régiókban 
és a kizárólag a közösségi vizeken kívül 
tevékenykedő hajók esetében kidolgozott 
egyedi felosztást.

Or. en

Módosítás 58
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 187., 189., 2082., 2083., 2085., 2089., 2091., 2092. és 2093. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Halászflotta-nyilvántartás Halászflotta-nyilvántartás

(1) A tagállamok nyilvántartják azokat az 
információkat, amelyek ennek a 
rendeletnek az alapján szükségesek és a 
lobogójuk alatt hajózó uniós halászhajók 
jellemzőire és tevékenységére 
vonatkoznak.

(1) A tagállamok nyilvántartják azokat az 
információkat, amelyek ennek a 
rendeletnek az alapján szükségesek és a 
lobogójuk alatt hajózó uniós halászhajók 
jellemzőire, felszerelésére, tulajdonjogára
és tevékenységére vonatkoznak, és ezeket 
az információkat a személyes adatok 
védelmének biztosítása mellett közzéteszik.

(2) A tagállamok elérhetővé teszik a 
Bizottság számára az (1) bekezdésben 
említett információkat.

(2) A tagállamok benyújtják a 
Bizottságnak az (1) bekezdésben említett 
információkat.

(3) A Bizottság létrehozza az uniós 
halászflotta-nyilvántartást, amely 
tartalmazza a (2) bekezdésnek megfelelően 
kapott információkat.

(3) A Bizottság létrehozza az uniós 
halászflotta-nyilvántartást, amely 
tartalmazza a (2) bekezdésnek megfelelően 
kapott információkat.

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

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

(5) A Bizottság megállapítja a (2), (3) és
(4) bekezdésekben említett információk 

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok révén
megállapítja a (2), (3) és (4) 
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továbbítási módjaira vonatkozó technikai 
követelményeket. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat az 56. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

bekezdésekben említett információk 
továbbítási módjaira vonatkozó technikai 
követelményeket. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat az 56. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 59
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2097., 2099., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104. és 2105. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tengeri biológiai erőforrások 
megőrzésének, kezelésének és 
fenntartható kiaknázásának a 
rendelkezésre álló legjobb információkon 
kell alapulnia. Ennek érdekében a
tagállamok az ökoszisztéma-alapú halászati 
gazdálkodáshoz szükséges biológiai,
környezetvédelmi, technikai és társadalmi-
gazdasági adatokat összegyűjtik, kezelik és 
elérhetővé teszik a tudományos adatok 
végfelhasználói számára, beleértve a 
Bizottság által kijelölt szerveket is. Ezek az 
adatok főleg a következők értékelését 
teszik lehetővé:

Or. en

Módosítás 60
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2129., 2130. és 2131. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják a halászati 
gazdálkodással kapcsolatos tudományos 
adatok összegyűjtését és kezelését szolgáló 
nemzeti koordinációt. Ebből a célból a 
tagállamok kijelölnek egy nemzeti 
kapcsolattartót és évente nemzeti 
koordinációs megbeszélést szerveznek. A 
Bizottságot tájékoztatják a nemzeti 
koordinációs tevékenységekről és 
meghívják a koordinációs 
megbeszélésekre.

(3) A tagállamok biztosítják a halászati 
gazdálkodással kapcsolatos tudományos –
beleértve a társadalmi-gazdasági – adatok 
összegyűjtését és kezelését szolgáló 
nemzeti koordinációt. Ebből a célból a 
tagállamok kijelölnek egy nemzeti 
kapcsolattartót és évente nemzeti 
koordinációs megbeszélést szerveznek. A 
Bizottságot és az Európai Parlamentet
tájékoztatják a nemzeti koordinációs 
tevékenységekről és meghívják a 
koordinációs megbeszélésekre.

Or. en

Módosítás 61
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2134., 2136., 2137., 2138. és 2139. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok egyeztetik az ugyanazon 
régió többi tagállamával az adatgyűjtési 
tevékenységeiket, és mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy tevékenységeiket 
összehangolják az ugyanazon régió vizei 
felett szuverenitással vagy joghatósággal 
rendelkező harmadik országokkal.

(4) A tagállamok a Bizottsággal szorosan 
együttműködve egyeztetik az ugyanazon 
régió többi tagállamával az adatgyűjtési 
tevékenységeiket, és mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy tevékenységeiket 
összehangolják az ugyanazon régió vizei 
felett szuverenitással vagy joghatósággal 
rendelkező harmadik országokkal.

Or. en

Módosítás 62
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2147., 2149. és 2163. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tudományos testületekkel folytatott 
konzultáció

37a. A Bizottság rendszeres időközönként 
konzultál a megfelelő tudományos 
testületekkel a tengerek erőforrások 
megőrzésére és kezelésére vonatkozó 
ügyekről, beleértve a biológiai, gazdasági, 
környezeti, társadalmi és technikai 
szempontokat, egyúttal szem előtt tartva a 
közpénzek megfelelő kezelését a 
különböző tudományos testületek 
munkája megkettőzésének elkerülése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 63
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2150., 2151., 2152., 2153., 2156., 2157. és 2158. módosítás helyébe lépő megegyezéses 
módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kutatási programok Kutatási programok

(1) A tagállamok nemzeti halászati
tudományos adatgyűjtési, kutatási és 
innovációs programokat fogadnak el.
Halászati adatgyűjtési és kutatási
tevékenységeiket összehangolják a többi 
tagállammal és az uniós kutatási és 
innovációs keretekkel.

(1) A tagállamok programokat fogadnak 
el a nemzeti halászatra és akvakultúrára 
vonatkozó tudományos adatgyűjtés, 
kutatás és innováció vonatkozásában. 
Halászati adatgyűjtési, kutatási és 
innovációs tevékenységeiket 
összehangolják a többi tagállammal és a 
Bizottsággal szoros együttműködésben az 
uniós kutatási és innovációs keretek 
összefüggésében, adott esetben bevonva a 
megfelelő tanácsadó testületeket.

Or. en
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Módosítás 64
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2160. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
tudományos tanácsadási folyamatban 
résztvevő, vonatkozó kompetenciák és 
humán erőforrások rendelkezésre álljanak.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
tudományos tanácsadási folyamatban 
résztvevő, vonatkozó kompetenciák és 
humán erőforrások rendelkezésre álljanak, 
a tudományos élet megfelelő érdekelt 
feleinek bevonása mellett.

Or. en

Módosítás 65
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 193., 194., 2165., 2166., 2167., 2168., 2169., 2170., 2181., 2182., 2184., 2189., 2192., 
2198. és 2200. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tengeri biológiai erőforrások 
fenntartható kiaknázását és kezelését 
biztosítandó, az Európai Unió előmozdítja
a nemzetközi halászati eszközök és 
szabályozások eredményes végrehajtását, 
és támogatja a halászattal foglalkozó 
nemzetközi szervezetek tevékenységét és 
az azokban való részvételt, beleértve a 
regionális halászati gazdálkodási 
szervezeteket (RHGSZ-eket), a nemzetközi
kötelezettségvállalásokkal,
kötelezettségekkel és szakpolitikai célokkal 
összhangban és az e rendelet 2., 3. és 4. 
cikkében és egyéb uniós szakpolitikákban
meghatározott céloknak megfelelően.
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(2) A halászattal foglalkozó nemzetközi 
szervezetekben és az RHGSZ-ekben az 
Európai Unió álláspontját a rendelkezésre 
álló legjobb tudományos véleményekre 
alapozza, és célja, hogy helyre állítsa és 
fenntartsa a halászati erőforrások 
maximális fenntartható hozama feletti 
szintet.

(2) Az Unió ezen belül mindenekelőtt:

a) aktívan támogatja és ösztönzi a legjobb 
rendelkezésre álló tudományos 
ismeretanyagot és hozzájárul annak 
fejlesztéséhez és az uniós rendelkezések 
teljesítéséhez; előmozdítja az annak 
biztosításához szükséges rendelkezéseket, 
hogy a halászati erőforrások fenntartása a 
2. cikkben, kiváltképp annak (2) 
bekezdésében és (4) bekezdése b) 
pontjában meghatározott célokkal 
összhangban történjen. Az Unió 
előmozdítja továbbá az RHGSZ-ek 
megfelelési bizottságainak létrehozását és 
megerősítését, a független időszakos 
teljesítményértékeléseket és megfelelő 
jogorvoslatokat, ideértve az átlátható és 
megkülönböztetésmentes módon 
alkalmazandó visszatartó erejű és 
hatékony szankciókat is.
b) koherensebbé teszi az uniós 
szakpolitikai kezdeményezéseket, különös 
figyelmet fordítva a környezetvédelmi, 
fejlesztési és kereskedelmi 
tevékenységekre.
c) minden nemzetközi vonatkozásban 
ösztönzi és támogatja a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
felszámolásához szükséges fellépést. 
Ennek érdekében biztosítja, hogy az uniós 
piacra ne jusson be jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászatból 
származó halászati termék; hozzájárulva 
ezáltal a gazdaságilag életképes, 
fenntartható halászati tevékenységekhez, 
és előmozdítja az Unión belüli 
foglalkoztatást.
d) ösztönzi és aktív szerepet vállal a 
tengeri kalózkodás elleni közös 
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nemzetközi erőfeszítésekben az emberi élet 
biztonságának biztosítása és a tengeri 
halászati tevékenységek megszakadásának 
megelőzése érdekében.
e) előmozdítja a nemzetközi halászati 
eszközök és szabályozások eredményes 
végrehajtását.
f) biztosítja, hogy az uniós vizeken kívül 
folytatott halászati tevékenységek az uniós 
vizeken alkalmazott elvekkel és 
előírásokkal azonos elveken és 
előírásokon alapuljanak, előmozdítva, 
hogy az RHGSZ-ek az uniós vizeken 
alkalmazottakkal azonos elveket és 
előírásokat alkalmazzanak.

(3) Az Európai Unió aktívan hozzájárul és 
támogatja a tudományos ismeretek és 
információk fejlesztését az RHGSZ-ekben 
és a nemzetközi szervezetekben.

Or. en

Módosítás 66
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 195., 2186., 2187., 2188. és 2190. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Unió együttműködési 
kapcsolatokat mozdít elő az RHGSZ-ek 
között a többoldalú fellépés keretének 
kiigazítása, harmonizálása és kiszélesítése 
érdekében, és támogatja a tudományos 
ismeretek és információk fejlesztését az 
RHGSZ-ekben és a nemzetközi 
szervezetekben, és betartja az azokból 
származó ajánlásokat.

Or. en
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Módosítás 67
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2193. és 2195. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzetközi rendelkezések betartása A nemzetközi rendelkezések betartása

Az Európai Unió együttműködik a 
harmadik országokkal és a halászattal 
foglalkozó nemzetközi szervezetekkel, 
beleértve az RHGSZ-eket is, hogy az ilyen 
nemzetközi szervezeteknél elfogadott 
intézkedéseket minél fokozottabb 
mértékben be tudják tartani.

Az Európai Unió együttműködik a 
harmadik országokkal és a halászattal 
foglalkozó nemzetközi szervezetekkel, 
beleértve az RHGSZ-eket is, hogy az ilyen 
nemzetközi szervezeteknél elfogadott 
intézkedéseket, és különösen a jogellenes, 
nem bejelentett és szabályozatlan halászat 
elleni küzdelemmel kapcsolatosakat,
minél fokozottabb mértékben be tudják 
tartani annak biztosítása érdekében, hogy 
az ilyen nemzetközi szervezetek által 
elfogadott intézkedéseket szigorúan 
betartsák.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a piaci szereplők eleget tegyenek az előző 
bekezdésben említett intézkedéseknek.

Or. en

Módosítás 68
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2214., 2215. és 2216. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy a halászati 
erőforrások azon a szinten maradjanak, 
amelyen képesek a legnagyobb 
fenntartható hozamot biztosítani, az uniós 
halászhajók csak azt a többletmennyiséget 
foghatják ki, amelyet a harmadik ország az 
ENSZ tengerjogi egyezményének 62. cikk

(2) Annak érdekében, hogy a halászati 
erőforrások azon a szinten maradjanak, 
amelyen képesek a legnagyobb 
fenntartható hozamot biztosítani, az uniós 
halászhajók csak azt a többletmennyiséget 
foghatják ki, amelyet a harmadik ország az 
ENSZ tengerjogi egyezményének 62. cikk
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(2) bekezdésének megfelelően meghatároz 
és amely beazonosításra került a 
rendelkezésre álló legjobb tudományos 
vélemények alapján, valamint az Unió és 
az érintett harmadik ország közötti azon 
releváns információk cseréje keretében, 
amelyek az adott állomány tekintetében 
végzett teljes halászati erőkifejtésre 
vonatkoznak.

(2) bekezdésének megfelelően meghatároz 
és amely egyértelműen és átlátható módon
beazonosításra került a rendelkezésre álló 
legjobb tudományos vélemények alapján, 
valamint az Unió és az érintett harmadik 
ország közötti azon releváns információk 
cseréje keretében, amelyek az adott 
állomány tekintetében valamennyi flotta 
által végzett teljes halászati erőkifejtésre 
vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 69
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 197., 200., 2223., 2226., 2227., 2229. és 2230. módosítás helyébe lépő megegyezéses 
módosítás

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A fenntartható halászati 
megállapodások a következőket foglalják 
magukban:

a) a parti állam saját fogási 
kapacitásaihoz mérten tudományosan 
többletnek bizonyuló erőforrásokhoz való 
hozzáférés korlátozása elvének tiszteletben 
tartásának kötelezettségét a Tengerjogi 
Egyezmény rendelkezéseivel 
összhangban;
b) egy záradékot, amely tiltja az ezeken a 
vizeken halászó különböző flották között 
az uniós gazdasági szereplők számára 
biztosítottaknál kedvezőbb feltételek 
biztosítását az erőforrások megőrzése, 
fejlesztése és kezelése, valamint a 
halászati engedélyek kiadásához 
kapcsolódó pénzügyi megállapodások, 
díjak és egyéb jogok tekintetében;
c) feltételességi záradékot, amely előírja 
az emberi jogok tiszteletben tartását az 
emberi jogokról szóló nemzetközi 
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megállapodásokkal összhangban;
d) kizárólagossági záradékot.

Or. en

Módosítás 70
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 198. a 2223., 2226. és 2228. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A fenntartható halászati 
megállapodások és a kölcsönös 
hozzáférésről szóló megállapodások 
biztosítják, hogy az uniós halászhajók 
csak akkor folytathatnak tevékenységet az 
olyan harmadik országok vizein, amellyel 
megállapodást kötöttek, ha a 
megállapodás mindkét részes fele által 
jóváhagyott eljárással összhangban 
kibocsátott halászati engedély van a 
birtokukban.

Or. en

Módosítás 71
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 199. és 2224. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A valamely tagállam lajstromából 
más halászati lehetőség felkutatása 
céljából ideiglenesen távozó, uniós lobogó 
alatt hajózó hajók valamely uniós 
lajstromba történő visszatérésüket 
követően 24 hónapig nem részesülhetnek 
a fenntartható halászati megállapodás és 
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a lajstromból való távozásuk időpontjában 
már hatályos jegyzőkönyvei szerinti 
halászati lehetőségekből; ugyanez 
alkalmazandó a lobogó ideiglenes 
lecserélésére is, amikor regionális 
halászati gazdálkodási szervezetek 
keretében halásznak.

Or. en

Módosítás 72
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2250., 2251. és 2252. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az akvakultúra előmozdítása A fenntartható akvakultúra előmozdítása

Or. en

Módosítás 73
az S&D, a PPE, az ALDE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 207., 2253., 2254., 2256., 2257. és 2286. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A fenntarthatóság elősegítése és az
élelmiszerbiztonsághoz, a növekedéshez és 
a foglalkoztatáshoz való hozzájárulás 
érdekében a Bizottság 2013-ig megalkotja
az akvakultúra-tevékenységek fejlesztését 
célzó, a közös prioritásokra és célokra 
vonatkozó nem kötelező uniós stratégiai 
iránymutatásokat. A stratégiai 
iránymutatások figyelembe veszik a 
tagállamok viszonylagos kiindulási 
helyzetét és különböző körülményeit az 
Unión belül, alapot jelentenek a többéves 

(1) A fenntarthatóság elősegítése és az
élelmezésbiztonsághoz és 
élelmiszerellátáshoz, a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz való hozzájárulás 
érdekében a Bizottság 2013-ig a 
fenntartható akvakultúra-tevékenységek
fejlesztésének közös prioritásaira és 
céljaira vonatkozó, nem kötelező uniós 
stratégiai iránymutatásokat állapít meg. A 
stratégiai iránymutatások különbséget 
tesznek egyrészt a közepes méretű és 
kisüzemi akvakultúra, másrészt az ipari 
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nemzeti stratégiai tervek tekintetében, és az 
alábbiakat célozzák:

mértékű akvakultúra között, továbbá
figyelembe veszik a tagállamok 
viszonylagos kiindulási helyzetét és 
különböző körülményeit az Unión belül, 
alapot jelentenek a többéves nemzeti 
stratégiai tervek tekintetében, és az 
alábbiakat célozzák:

Or. en

Módosítás 74
az S&D, az ALDE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 209., 1037., 2274., 2275., 2287., 2288., 2289., 2291., 2293., 2294., 2295., 2296., 2298., 
2299., 2301., 2333. és 2334. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a, b, c, d pont – és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az ágazati jogalkotás egyszerűsítése és 
az adminisztrációs terhek csökkentése 
európai szinten;

b) a gazdasági tevékenység ösztönzése; b) az akvakultúra-tevékenységek 
integrálása más szakpolitikákba, például a
tengerparti övezetekre vonatkozó 
politikákba, a tengeri stratégiákba, a 
tengeri területrendezésre vonatkozó 
iránymutatásokba, valamint a vízügyi 
keretirányelv és a környezetvédelmi 
politika végrehajtásába.

c) az életminőség javítása és a gazdaság 
diverzifikálása a parti és vidéki 
területeken;
d) egyenlő feltételek az akvakultúra piaci 
szereplői számára a vizekhez és a 
területekhez való hozzáférés tekintetében;
(2) A tagállamok többéves nemzeti 
stratégiai terveket készítenek 2014-ig az 
akvakultúra-tevékenységek fejlesztésére a 
területükön.

(2) Az Unió a következők révén támogatja 
a fenntartható európai akvakultúra-
termékek előállítását és fogyasztását: 

a) az akvakultúrára vonatkozó átlátható 
és általános minőségi kritériumok 
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kialakítása 2014-ig az akvakultúra-
tevékenységek és a tenyésztés környezeti 
hatásainak értékelése és minimálisra 
csökkentése céljából;
b) annak biztosítása, hogy az áruk 
megfizethető áron jussanak el a 
fogyasztókhoz;
c) az uniós és importált akvakultúra-
termékek nyomon követhetőségére, 
biztonságosságára és minőségére 
vonatkozó szabályok meghatározása a 
halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről szóló tanácsi 
rendelet [a rendelet számát a jogász-
nyelvészek állapítják meg] 42. cikkével 
összhangban történő megfelelő jelölés 
vagy címkézés révén;

Or. en

Módosítás 75
az S&D, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2345., 2347. és 2349. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 53. cikkel összhangban létre kell hozni
egy akvakultúrával foglalkozó tanácsadó 
testületet.

Az 52. cikkel összhangban létre kell hozni 
egy akvakultúrával és belvízi halászattal
foglalkozó tanácsadó testületet.

Or. en

Módosítás 76
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2407., 2408., 2409., 2410., 2411., 2412. és 2414. módosítás helyébe lépő megegyezéses 
módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciók elfogadása.

e) A tagállamok biztosítják hatékony, 
arányos és visszatartó erejű szankciók
elfogadását, ideértve az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapból 
származó források befagyasztását; 
figyelembe véve a költség-haszon arányt 
és az arányosság elvét.

Or. en

Módosítás 77
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2419., 2420., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425., 2427., 2428., 2429. és 2430. módosítás 
helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellenőrzési, felügyeleti és végrehajtási 
költségek támogatása

Az ellenőrzési, felügyeleti és végrehajtási 
költségek támogatása

A tagállamok a lobogójuk alatt hajózó, 
legalább 12 méter teljes hosszúsággal 
rendelkező halászhajókra vonatkozó 
halászati engedély jogosultjai számára 
előírhatják az uniós halászati ellenőrzési 
rendszer megvalósításának költségeihez 
való arányos hozzájárulást.

A tagállamok a piaci szereplőik számára 
előírhatják az uniós halászati ellenőrzési 
rendszer és adatgyűjtés megvalósításának
működési költségeihez való arányos 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 78
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2431. a 2432., 2434. és 2435. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2. és 3. cikkekben meghatározott hosszú 
távú környezeti, gazdasági és társadalmi 
fenntarthatósági célok eléréséhez uniós 
pénzügyi támogatás biztosítható. Az uniós 
pénzügyi támogatással nem 
támogathatóak olyan műveletek, amelyek 
veszélyeztetik a fenntarthatóságot, 
valamint a tengeri biológiai erőforrások, a 
biológiai sokféleség, az élőhelyek és az 
ökoszisztémák megőrzését.

Or. en

Módosítás 79
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 214., 2437., 2438., 2439. és 2441. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok számára biztosított pénzügyi 
támogatás feltételei

A tagállamok számára biztosított pénzügyi 
támogatás feltételei

(1) A tagállamok számára biztosított uniós 
pénzügyi támogatás feltétele, hogy a 
tagállamok betartsák a közös halászati 
politika szabályait.

(1) A tagállamok számára biztosított uniós 
pénzügyi támogatás átlátható, és feltétele, 
hogy a tagállamok betartsák a közös 
halászati politika szabályait és a 12.
cikkben említett környezetvédelmi 
irányelveket, valamint eleget tegyenek a 
tagállamok által alkalmazandó 
elővigyázatossági elvnek. 

(2) Ha egy tagállam nem tartja be a közös 
halászati politika szabályait, akkor ez a 
közös halászati politika alapján történő 
uniós pénzügyi támogatás megszakítását, 
felfüggesztését vagy pénzügyi kiigazítását
eredményezheti. Ezeknek az 
intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a 

(2) Ha egy tagállam nem tartja be a közös 
halászati politika szabályait és az (1) 
bekezdésben említett jogi aktusokat és 
egyéb intézkedéseket, és nem tesznek 
eleget a tagállamok által alkalmazandó 
elővigyázatossági elvnek, akkor ez a közös 
halászati politika alapján történő uniós 
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meg nem felelés jellegével, terjedelmével, 
időtartamával és ismétlődéseivel.

pénzügyi támogatás azonnali
megszakítását, felfüggesztését vagy 
pénzügyi kiigazítását eredményezi.
Ezeknek az intézkedéseknek arányosnak 
kell lenniük a meg nem felelés jellegével, 
terjedelmével, időtartamával és 
ismétlődéseivel. Erre vonatkozóan 
módszertant kell kidolgozni, amely 
kiterjed a célokra, a mutatókra és az 
összes tagállam tekintetében egységes és 
átlátható mérésre.

Or. en

Módosítás 80
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 218., 2444., 2445., 2446., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452., 2453. és 2454. módosítás 
helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piaci szereplők számára biztosított 
pénzügyi támogatás feltételei

A piaci szereplők számára biztosított 
pénzügyi támogatás feltételei

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

(1) A piaci szereplők számára biztosított 
uniós pénzügyi támogatás feltétele az, 
hogy a piaci szereplők betartsák a közös 
halászati politika szabályait és a 12.
cikkben említett környezetvédelmi 
irányelveken alapuló nemzeti 
jogszabályokat. Nem nyújtható pénzügyi 
támogatás olyan művelethez, amely 
veszélyezteti a tengeri biológiai 
erőforrások, a biológiai sokféleség, az 
élőhelyek és az ökoszisztémák 
fenntarthatóságát és megőrzését.

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

(2) A közös halászati politika szabályainak
és az (19 bekezdésben említett jogi 
aktusoknak a piaci szereplők általi súlyos 
megsértése az uniós pénzügyi támogatás 
megvonását, illetve pénzügyi levonás 
alkalmazását eredményezi. Ezeknek a 
tagállam által végrehajtott
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gyakoriságával. intézkedéseknek visszatartó erejűnek, 
hatékonynak és arányosnak kell lenniük a 
súlyos jogsértés jellegével, terjedelmével, 
időtartamával és gyakoriságával.

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

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy uniós pénzügyi támogatás 
biztosítására csak akkor kerüljön sor, ha az 
érintett piaci szereplő nem követett el
súlyos jogsértést az uniós pénzügyi 
támogatás kérelmezését megelőző legalább 
három éven belül.

Or. en

Módosítás 81
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2456., 2457., 2458., 2460., 2462., 2464. és 2465. módosítás helyébe lépő megegyezéses 
módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tanácsadó testületek Tanácsadó testületek

(1) A III. mellékletben meghatározott 
minden egyes hatásköri területre tanácsadó 
testületek jönnek létre, hogy valamennyi 
érintettet kiegyensúlyozott módon lehessen 
képviselni, továbbá a 2. és 3. cikkekben 
meghatározott célok elérésére.

(1) A III. mellékletben meghatározott 
minden egyes hatásköri vagy illetékességi
területre tanácsadó testületek jönnek létre, 
hogy az 54. cikk (1) bekezdésével 
összhangban valamennyi érintettet 
kiegyensúlyozott módon lehessen 
képviselni, továbbá a 2. és 3. cikkekben 
meghatározott célok elérésére.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a szóban forgó melléklet 
módosításai tekintetében a tanácsadó 
testületek hatásköreinek 
megváltoztatására, a tanácsadó testületek 
új hatásköreinek meghatározására vagy 
új tanácsadó testületek létrehozására 
vonatkozóan. 
(3) Valamennyi tanácsadó testület saját (3) Valamennyi tanácsadó testület saját 
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eljárási szabályzatot fogad el. eljárási szabályzatot fogad el.

Or. en

Módosítás 82
az S&D, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Az 1780., 2348., 2351., 2466., 2467., 2349. és 2351. módosítás helyébe lépő megegyezéses 
módosítás

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A III. melléklettel összhangban az 
alábbi új tanácsadó testületek kerülnek 
felállításra:
a) tanácsadó testület a legkülső régiók 
számára, az alábbi tengeri medencék 
szerint három részre bontva (az Atlanti-
óceán nyugati része, az Atlanti-óceán 
keleti része és Indiai-óceán)
b) tanácsadó testület az akvakultúra és a 
belvízi halászat számára 
c) piaci tanácsadó testület 
d) a Fekete-tengerrel foglalkozó 
tanácsadó testület

Or. en

Módosítás 83
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 219., 220., 222., 1242., 2456., 2458., 2471., 2472., 2473., 2475., 2476., 2477., 2480., 2481., 
2482., 2485., 2486., 2488., 2490., 2492., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497. és 2499. módosítás 
helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanácsadó testületek feladatai A tanácsadó testületek feladatai
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(-1) A Bizottság az EUMSZ 43. cikkének 
(2) bekezdése alapján elfogadandó
intézkedésekre irányuló javaslatok –
például a többéves tervek vagy technikai 
intézkedési keretek – és az 55. cikk 
alapján elfogadandó intézkedések 
tekintetében kikéri a kifejezetten az 
érintett földrajzi térség halászatával 
foglalkozó tanácsadó testületek 
véleményét. Ez a konzultáció nem sérti a 
Nemzetközi Tengerkutatási Tanáccsal 
vagy más megfelelő tudományos 
testületekkel való konzultációt.

(1) A tanácsadó testületek: (1) A tanácsadó testületek:

a) ajánlásokat és javaslatokat tehetnek a 
Bizottság vagy az érintett tagállam részére 
a halászati gazdálkodáshoz és az 
akvakultúrához kapcsolódó kérdésekben;

a) ajánlásokat és javaslatokat tehetnek a 
Bizottság és az érintett tagállam részére a 
halászati gazdálkodáshoz és a halászathoz 
és az akvakultúrához kapcsolódó
társadalmi-gazdasági és védelmi 
szempontokat érintő kérdésekben;

b) tájékoztathatják a Bizottságot és a 
tagállamokat a halászati gazdálkodáshoz és 
az akvakultúrához kapcsolódó 
problémákkal kapcsolatban, az 
illetékességi területükön;

b) tájékoztathatják a Bizottságot és a 
tagállamokat a halászati gazdálkodáshoz és
a halászathoz kapcsolódó társadalmi-
gazdasági és védelmi szempontokról és 
adott esetben az akvakultúrához 
kapcsolódó problémákkal kapcsolatban, az 
illetékességi területükön, és megoldásokat 
javasolhatnak e problémák leküzdése 
céljából;

c) a szakemberekkel szorosan 
együttműködve segíthetik a védelmi 
intézkedések kialakításához szükséges 
adatok összegyűjtését, szolgáltatását és 
elemzését.

c) a szakemberekkel szorosan 
együttműködve segíthetik a védelmi 
intézkedések kialakításához szükséges 
adatok összegyűjtését, szolgáltatását és 
elemzését.

ca) véleményeket adhatnak ki a 17. 
cikkben említett védelmi intézkedések 
tervezeteiről és a 21. cikkben említett 
technikai intézkedések tervezeteiről, és 
azokat benyújthatják a Bizottságnak és az 
adott halállomány vagy terület 
tekintetében közvetlenül érintett 
tagállamoknak.

(2) A Bizottság és adott esetben az érintett 
tagállam ésszerű időn belül választ ad az 
(1) bekezdés alapján kapott bármely 

(2) A Bizottság és adott esetben az érintett 
tagállam kellően figyelembe veszi a 
tanácsadó testületek által a (-1) és (1) 
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ajánlásra, javaslatra vagy tájékoztatásra. bekezdés alapján adott véleményt, 
ajánlást, javaslatot vagy tájékoztatást, és 
azokra nem több mint 30 munkanapon 
belül, de mindenképpen a végleges 
intézkedések elfogadása előtt válaszol.
Amennyiben a végleges elfogadott 
intézkedések eltérnek a tanácsadó 
testületek által a (-1) és (1) bekezdés 
alapján adott véleményektől, ajánlásoktól 
és javaslatoktól, a Bizottság vagy az 
érintett tagállam részletesen indokolja az 
eltérés okait.

Or. en

Módosítás 84
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 223., 2459., 2468., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2509., 2510., 2511., 
2512., 2521. és 2522. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanácsadó testületek összetétele, 
működése és finanszírozása

A tanácsadó testületek összetétele, 
működése és finanszírozása

(1) A tanácsadó testületek a halászati piaci 
szereplőket képviselő szervezetekből és a 
közös halászati politikával érintett más 
érdekcsoportokból állnak.

(1) A tanácsadó testületeket az alábbiak 
alkotják:

a) a halászati, és adott esetben az 
akvakultúra- piaci szereplőket képviselő 
szervezetek;
b) a közös halászati politikával érintett 
más érdekcsoportok, például 
környezetvédelmi szervezetek és fogyasztói 
csoportok.
Az a) ponttal kapcsolatban biztosítani kell, 
hogy kellően képviseljék a munkáltatókat, 
az önfoglalkoztató halászokat és a 
munkavállalókat, valamint a halászathoz 
kapcsolódó különböző foglalkozásokat.
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Az érintett területeket illetően halászati 
szempontból érdekelt nemzeti vagy 
regionális szervek képviselői és a 
tagállamok tudományos és halászati 
kutatási intézményeinek kutatói, valamint 
a Bizottságnak tanácsot adó nemzetközi 
tudományos intézmények kutatói számára 
biztosítani kell a jogot a megfigyelőként 
való részvételhez.
(1a) A Bizottság és az Európai Parlament 
képviselői megfigyelőként részt vehetnek a 
tanácsadó testület ülésein. A harmadik 
országok halászati ágazatának és más 
érdekcsoportjainak képviselői, beleértve a 
regionális halászati szervezetek 
képviselőit, akik a tanácsadó testület 
hatókörébe tartozó térségben vagy 
halászatban halászati érdekkel 
rendelkeznek, felkérhetők a tanácsadó 
testület munkájában megfigyelőkként való 
részvételre olyan esetekben, amikor őket 
érintő kérdés kerül megvitatásra.

(2) Minden egyes tanácsadó testület 
közgyűléssel és végrehajtó bizottsággal 
rendelkezik, továbbá elfogadja azokat az 
intézkedéseket, amelyek a saját maga 
szervezéséhez, az átláthatóság 
biztosításához és a valamennyi kifejezett 
vélemény tiszteletben tartásához 
szükségesek.

(2) Minden egyes tanácsadó testület 
közgyűléssel és végrehajtó bizottsággal 
rendelkezik, továbbá elfogadja azokat az 
intézkedéseket, amelyek a saját maga 
szervezéséhez, az átláthatóság 
biztosításához és a valamennyi kifejezett 
vélemény tiszteletben tartásához 
szükségesek.

(3) A tanácsadó testületek, mivel általános 
európai érdeknek számító célokat 
követnek, igényelhetnek uniós pénzügyi 
támogatást.

(3) A tanácsadó testületek, mivel általános 
európai érdeknek számító célokat 
követnek, igényelhetnek uniós pénzügyi 
támogatást.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a tanácsadó testületek 
összetételére és feladataira vonatkozóan.

(4) A Bizottság az (1) és az (1a) (új) 
bekezdés sérelme nélkül felhatalmazást 
kap arra, hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a tanácsadó testületek 
összetételére és feladataira vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 85
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Az 1401., 1402., 1403., 1404., 1406., 1407., 1411., 1412., 1416., 1418., 1420., 1421., 1422., 
1424. és 1425. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
55 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

55a. cikk
Sürgősségi eljárás

(1) Az e cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus (2) 
bekezdésnek megfelelőn hat hónapra 
haladéktalanul hatályba lép és 
alkalmazandó.  A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusról az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak küldött értesítésben 
ismertetni kell a sürgősségi eljárás 
alkalmazásának indokait.
(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az 55. cikk (5) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Kifogás esetén a kifogásolásról szóló 
európai parlamenti vagy tanácsi határozat 
közlését követően a Bizottság 
haladéktalanul visszavonja az aktust.

Or. en

Módosítás 86
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 2536. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2004/585/EK határozat az 51. cikk 
(4) bekezdése és az 52. cikk (4) bekezdése
alapján elfogadott szabályok hatályba 
lépésének napjával hatályát veszti.

(2) A 2004/585/EK határozat az e rendelet 
54. cikkének (4) bekezdése alapján 
elfogadott szabályok hatályba lépésének 
napjával hatályát veszti.
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Or. en

Módosítás 87
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Az 54., 227., 2546., 2547. és 2548. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

TANÁCSADÓ TESTÜLETEK TANÁCSADÓ TESTÜLETEK

Tanácsadó 
testület neve

Illetékességi 
terület 

Tanácsadó 
testület neve

Illetékességi 
terület 

Balti-tenger IIIb, IIIc és IIId 
ICES-övezetek

Balti-tenger IIIb, IIIc és IIId 
ICES-övezetek

Földközi-tenger A Földközi-
tenger tengeri 
vizei a ny. h. 
5°36' vonalától 
keletre

Földközi-tenger A Földközi-
tenger tengeri 
vizei a ny. h. 
5°36' vonalától 
keletre

Északi-tenger IV és IIIa ICES-
övezetek

Északi-tenger IV és IIIa ICES-
övezetek

Észak-nyugati 
vizek

V (az Va 
kivételével és a 
Vb-nek csak az 
uniós vizeire 
kiterjedve), VI és 
VII ICES-
övezetek

Észak-nyugati 
vizek

V (az Va 
kivételével és a 
Vb-nek csak az 
uniós vizeire 
kiterjedve), VI és 
VII ICES-
övezetek

Délnyugati vizek VIII, IX és X 
ICES-övezetek 
(Azori-szigetek 
körüli vizek), és a 
34.1.1, 34.1.2 és 
34.2.0 CECAF-
övezetek 
(Madeira és a 
Kanári-szigetek 
körüli vizek)

Délnyugati vizek VIII, IX és X 
ICES-övezetek 
(Azori-szigetek 
körüli vizek), és a 
34.1.1, 34.1.2 és 
34.2.0 CECAF-
övezetek 
(Madeira és a 
Kanári-szigetek 
körüli vizek)

Nyíltvízi 
állományok (kék 
puha tőkehal, 

Valamennyi 
illetékességi 
terület (kivéve a 

Nyíltvízi 
állományok (kék 
puha tőkehal, 

Valamennyi 
illetékességi 
terület (kivéve a 



AM\921904HU.doc 87/97 PE500.589v02-00

HU

makréla, 
fattyúmakréla, 
hering)

Balti-tengert, a 
Földközi-tengert 
és az 
akvakultúrát)

makréla, 
fattyúmakréla, 
hering)

Balti-tengert, a 
Földközi-tengert 
és az 
akvakultúrát)

Nyílt 
tengeri/hosszú 
távú flotta

Valamennyi nem 
uniós víz 

Akvakultúra Akvakultúra, az 
5. cikkben 
meghatározottak 
értelmében

Akvakultúra és 
belvízi halászat

Akvakultúra, az 
5. cikkben 
meghatározottak 
értelmében és az 
Európai Unió 
tagállamainak 
valamennyi 
belvize

Legkülső régiók, 
három tengeri 
medencére 
osztva: Az 
Atlanti-óceán 
nyugati része, az 
Atlanti-óceán 
keleti része, 
Indiai-óceán

A legkülső régiók 
körüli vizeket –
nevezetesen a 
Guadeloupe, 
Francia Guyana, 
Martinique, a 
Kanári-szigetek, 
az Azori-szigetek, 
Madeira és 
Réunion körüli 
tengeri vizeket –
lefedő összes 
ICES-övezet

Fekete-tengeri 
tanácsadó 
testület

A Földközi-
tengeri Általános 
Halászati 
Bizottság 
(GFCM) földrajzi 
alterülete a 
GFCM/33/2009/2 
sz. határozatban 
meghatározottak 
szerint

A piacokkal 
foglalkozó 
tanácsadó 
testület

Az összes piaci 
terület

Or. en
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Módosítás 88
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 235., 236., 238., 240., 241., 242. és 248. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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 hosszú távú
környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi
fenntarthatósághoz. Meg kell határoznia 
az uniós és importált termékek nyomon 
követhetőségére, biztonságosságára és 
minőségére vonatkozó szabályokat, a 
halászati ágazat által biztosított méltányos
életszínvonalat, az élelmiszerbiztonságot, a 
stabil piacokat, továbbá biztosítania kell a 
források elérhetőségét és azt, hogy az áruk 
ésszerű áron jussanak el a fogyasztókhoz.

Or. en

Módosítás 89
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 3., 249., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 260., 261., 262., 263., 
264., 265. és 285. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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 közös halászati politikáját 
annak elsőbbséggel történő biztosítása 
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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.

érdekében, hogy 2015-re a halászati
állománypusztulást olyan szinten állítsák 
be, amely lehetővé teszi legkésőbb 2020-ig 
a halállományok maximális fenntartható
hozam feletti szinten történő 
helyreállítását, valamint az összes 
helyreállt állomány ezen a szinten történő 
fenntartását.
Ha kevesebb tudományos információ áll 

rendelkezésre, ez szükségessé teheti a 
legnagyobb fenntartható hozam helyett 
más mutatók alkalmazását.

Or. en

Módosítás 90
az S&D, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A többéves terveknek kell elsősorban 
biztosítaniuk azt, hogy 2015-ig a halászati 
állománypusztulást olyan szinten állítsák 
be, amely lehetővé teszi legkésőbb 2020-ig 
a halállományok maximális fenntartható 
hozam feletti szinten történő 
helyreállítását, valamint az összes 
helyreállt állomány ezen a szinten történő 
fenntartását. Csak az ezen időpontok 
melletti egyértelmű és kötelező 
kötelezettségvállalás biztosítja az azonnali 
fellépést, és hogy a helyreállítási folyamat 
ne szenvedjen további késedelmet. Azon 
állományok vonatkozásában, melyekkel 
kapcsolatban nem fogadtak el többéves 
tervet, biztosítani kell, hogy a Tanács 
maradéktalanul teljesítse a közös 
halászati politika célkitűzéseit ezen 
állományok halászati lehetőségeinek 
megállapításakor.

Or. en
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Módosítás 91
az S&D, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Figyelembe kell venni, hogy az uniós 
halállományok állapota jelentősen eltér 
egymástól. Míg sok állomány 
vonatkozásában viszonylag könnyű 
teljesíteni az e rendeletben említett 
helyreállítási időpontokat, mások 
vonatkozásában a halállomány 
pusztulásának jelentős csökkentése 
szükséges. Az ilyen csökkentések negatív 
társadalmi-gazdasági következményei
néhány egyedi esetben igazolják a fent 
említett célok késletetését. Ennélfogva a 
többéves tervek 25 százalékos 
csökkentésre korlátozhatják az éves teljes 
kifogható mennyiséget, még ha a fenti 
célkitűzések teljesítéséhez jelentősebb 
mértékű csökkentések lennének is 
szükségesek. Ugyanezt a szabályt kellene 
alkalmazni a többéves tervek által még 
nem lefedett állományokra is. Ezeket a 
szabályokat nem kell alkalmazni, ha az 
állományok nincsenek a biztonságos 
biológiai határértékeken belül.

Or. en

Módosítás 92
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) A többéves tervek olyan 
rendelkezéseket is tartalmazhatnak, 
melyek a halászati ágazat számára 
stabilabb körülmények megteremtése 
érdekében korlátozzák a helyreállított 
állományok teljes kifogható 
mennyiségének éves ingadozását. Ezen 
ingadozások pontos határértékeit bele kell 
foglalni a többéves tervekbe.

Or. en

Módosítás 93
az S&D, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
5 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5d) A vegyes halászatok maximális 
fenntartható hozamára vonatkozó 
gazdálkodási döntések figyelembe veszik a 
vegyes halászatban érintett valamennyi 
állomány maximális fenntartható 
hozamot biztosító, egyidejű halászatához 
kapcsolódó nehézségeket, amennyiben a 
tudományos tanácsok azt jelzik, hogy a 
halászatlefojtó fajok elkerülése érdekében 
történő szelektivitásnövelés csak nagyon 
nehezen valósítható meg.  Fel kell kérni a 
Nemzetközi Tengerkutatási Tanácsot és a 
Halászati Tudományos, Műszaki és 
Gazdasági Bizottságot, hogy ilyen 
esetekben adjanak tanácsot a megfelelő 
szintekről.

Or. en
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Módosítás 94
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 268. és 269. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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 elérendő 
maximális fenntartható hozam területén.

Or. en

Módosítás 95
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 272., 273. és 274. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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
mindig a Szerződés 191. cikke (2) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
elővigyázatossági alapelvből eredő 
elővigyázatos megközelítésen alapulva, de 
mindig a rendelkezésre álló tudományos 
adatok figyelembe vételével kell 
kiaknázni.

Or. en
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Módosítás 96
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 281. a 282., 283. és 284. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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 
minimális hatást gyakoroljanak a tengeri 
ökoszisztémákra, továbbá a nem szándékos
fogások megelőzésének, minimálisra 
csökkentésének és ahol lehetséges, 
felszámolásának és annak biztosítására, 
hogy idővel minden kifogott halat 
kirakodjanak.

Or. en

Módosítás 97
az S&D, a PPE, az ALDE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 7., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., 339., 340., 341., 342., 343. és 344. 
módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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 

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások jelenlegi magas 
szintjének csökkentése és a 
visszaengedések fokozatos felszámolása 
érdekében. A korábbi jogszabályok sajnos 
gyakran kötelezték a halászokat értékes 
erőforrások visszadobására. A 
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 
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uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

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. en

Módosítás 98
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 8., 346. és 347. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A valamennyi fogás kirakodására 
vonatkozó kötelezettséget halászatonként 
kell bevezetni. A halászok számára 
továbbra is lehetővé kell tenni az olyan 
fajok visszaengedését, amelyek 
tekintetében a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos vélemények magas túlélési 
arányt jeleznek az adott halászat 
tekintetében meghatározott feltételek 
mellett a tengerbe történő 
visszaengedésükkor.

Or. en

Módosítás 99
az S&D, a PPE, az ALDE, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 9. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) A valamennyi fogás kirakodására 
vonatkozó kötelezettség működőképessé 
tétele és a változó éves fogási összetételek 
hatásának mérséklése érdekében a 
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tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy 
adott százalékos értékig átvigyék a 
kvótákat.

Or. en

Módosítás 100
az S&D, a PPE, az ALDE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 349., 350., 351., 352., 353., 354. és 355. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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 köréből. Minden tagállam 
eldöntheti, hogy lehetővé kívánja-e tenni a 
kirakodott hal jótékony célokra történő 
ingyenes elosztását.

Or. en

Módosítás 101
az S&D, a Verts/ALE és az ECR képviselőcsoport nevében
A 13. és 458. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A közös halászati politika keretében 
kezelt állományok zömére be kell vezetni a 
halászati koncessziók rendszerét. Ez a 
rendszer biztosan hozzájárul a jogilag 
biztosított és kizárólagos halászati 
koncessziók létrehozásához a tagállamok 
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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 visszavonhatók. A 
halászati koncessziókat többek között 
környezetvédelmi és társadalmi 
kritériumok alapján osztják ki. A 
tagállamok döntenek arról, hogy ezek a 
halászati koncessziók átruházhatók 
legyenek-e.

Or. en

Módosítás 102
az S&D, az ALDE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 16., 415., 452., 453. és 456. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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) Néhány esetben a tagállamoknak 
még mindig egyedi intézkedéseket kell 
hozniuk, hogy halászati kapacitásukat a
rendelkezésre álló erőforrásokhoz
igazítsák. Ennélfogva valamennyi uniós
állomány és medence vonatkozásában 
értékelni kell a kapacitást. Az értékelés 
közös útmutatókon alapul. Minden 
tagállamnak módjában kell állnia, hogy 
megválassza, milyen intézkedéseket és 
eszközöket kíván elfogadni a túlzott
halászati kapacitások csökkentésére.

Or. en

Módosítás 103
az S&D, az ALDE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
Az 506., 508., 510., 511., 512. és 513. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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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 megtartását Unió-szerte 
annak érdekében, hogy az európai polgárok 
számára biztosítva legyen a hosszú távú 
élelmiszerbiztonság és -ellátás, a 
növekedés és a foglalkoztatás, valamint 
hozzájárulásként a világ növekvő 
tengeriélelmiszer-igényének 
kielégítéséhez.

Or. en

Módosítás 104
az S&D, a Verts/ALE, az ECR és az EFD képviselőcsoport nevében
A 23., 553., 554., 556., 557., 558., 551., 552. és 555. módosítás helyébe lépő megegyezéses 
módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A Fekete-tenger különleges 
adottságaira való tekintettel 
helyénvalónak tűnik felhatalmazni a 
Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal új tanácsadó 
testületet hozzon létre és a meglévő 
tanácsadó testületek hatókörét módosítsa.

(54) Tekintettel a legkülső régiók, az 
akvakultúra és a belvízi halászat, a piacok 
és a Fekete-tenger egyedi jellemzőire, 
helyénvaló ezek mindegyike 
vonatkozásában új tanácsadó testületet
felállítani.

Or. en


