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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].



PR\892576HU.doc 3/122 PE483.528v01-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ....................................................................................................................119



PE483.528v01-00 4/122 PR\892576HU.doc

HU



PR\892576HU.doc 5/122 PE483.528v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös halászati politikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0425),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
43. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta a javaslatot a 
Parlamentnek (C7-0198/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 28-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának ........-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság, a 
Költségvetési Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, valamint a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményeire (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C .../A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL C .../ A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy a tevékenységek 
fenntarthatóak, és azokat az egészséges 
tengeri környezet elérésének céljával 
összeegyeztethető módon irányítják, a 
környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi 
előnyök hosszú távú fenntarthatóságának 
biztosítása érdekében. Ezen túlmenően 



PR\892576HU.doc 7/122 PE483.528v01-00

HU

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

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.

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Unió és a tagállamok biztosítják, 
hogy ha a halászati lehetőségeket a 
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maximális fenntartható hozam elérése 
érdekében egy átmeneti időszakban 
drasztikusan csökkenteni kell, megfelelő 
szociális és pénzügyi intézkedéseket 
alkalmazzanak annak érdekében, hogy a 
termelési láncban elegendő számú 
vállalkozást tartsanak életben a maximális 
fenntartható hozam elérésekor, a 
flottakapacitás és a rendelkezésre álló 
erőforrások közötti egyensúly elérése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Közös Halászati Politika
célkitűzéseit az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés munkaerő 
felhasználására irányuló kiegyensúlyozott 
megközelítésre és a szakképzés hatékony 
összehangolására hivatkozó 39. és 41. 
cikkének betartásával kell elérni.

Or. en

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A tagállamok 12 tengeri mérföldes 
övezetein belüli erőforrásokhoz való 
hozzáférést korlátozó hatályos szabályok 
kielégítően működtek, elősegítve a 
védelmet azáltal, hogy korlátozták az uniós 
vizek legérzékenyebb részén a halászati 
erőkifejtést. Ezek a szabályok megőrizték 
továbbá az olyan hagyományos halászati 

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

tevékenységeket, amelyektől bizonyos part 
menti közösségek társadalmi és gazdasági 
fejlődése nagyban függ. Ezért ezeket a 
szabályokat továbbra is alkalmazni kell, és 
meg lehet erősíteni a kisipari, kisüzemi
vagy part menti halászok részére 
preferenciális hozzáférés biztosítása 
céljából.

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A valamennyi fogás kirakodására 
vonatkozó kötelezettséget halászatonként 
kell bevezetni. Ez lehetővé tenné olyan
többéves tervek elfogadását, amelyek még 
az előtt tartalmazzák az adott halászatra 
vonatkozó, valamennyi szükséges és 
részletes rendelkezést, hogy a valamennyi 
fogás kirakodására vonatkozó 
kötelezettség az adott halászatban 
hatályba lépne. 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 9
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 
tagállamoknak élniük kell azzal a 
lehetőséggel, hogy az évek között átvigyék 
a kvótákat („bankolás és kölcsönzés”) a 
teljes kifogható mennyiség és kvóták éves 
kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek 
bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i
847/96/EK tanácsi rendeletben1 és a közös 
halászati politika szabályainak betartását 
biztosító közösségi ellenőrző rendszer 
létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 
1224/2009/EK tanácsi rendeletben2

említetteknek megfelelően.
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_______________
1 HL L 115., 1996.5.9., 3.o.
2 HL L 343., 2009.12.22., 1.o.

Or. en

Indokolás

Ha az összes halat ki kell rakodni, a halászoknak megfelelő kvótamixre van szükségük. A 
vegyes halászatokban ez a kvótamix nem lesz azonos minden évben, így a tagállamoknak és 
halászoknak ki kellene használniuk a rugalmasságot engedő jelenlegi rendelkezéseket.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A fogási vagy halászati erőkifejtésre 
vonatkozó, a maximális fenntartható 
hozamnak megfelelő halászati 
állománypusztulási arányok alatti 
korlátok felállításával kell biztosítani azon 
állatállományok maximális fenntartható 
hozamot eredményező kitermelését, 
amelyekre vonatkozóan nem készült 
többéves terv. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre elegendő adat, a 
halászatokkal közelítő értékek 
alkalmazásával kell gazdálkodni. 
Valamely halállomány súlyos túlhalászása 
esetén a fogási vagy halászati erőkifejtésre 
vonatkozó korlátokat olyan szinten kell
meghatározni, amely lehetővé teszi, hogy 
az állomány a maximális fenntartható 
hozam termelésére képes feletti szintek 
irányába növekedjen.

Or. en

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A közös halászati politikának 
biztosítania kell, hogy valamennyi uniós 
flotta és halászat elérje a közösen 
meghatározott célkitűzéseket. A Földközi-
tengeren tapasztalható egyedülálló 
körülmények – köztük az összeomlással 
fenyegetett halállományok magas szintje, 
a kisipari halászatok igen magas szintje, 
valamint a tudományos adatok hiánya –
azonban egy átmeneti időszakra a 
Földközi-tengerrel kapcsolatban a
fenntartható halászat megvalósítására 
szolgáló, célzott megközelítés elfogadását 
teszi szükségessé.

Or. en

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Az Uniónak meg kell erősítenie a 
hatékony nemzetközi együttműködés, 
valamint a mind az Unióval, mind pedig 
harmadik országokkal határos tengereken 
az állománygazdálkodás megvalósítására 
irányuló erőfeszítéseit. Különösen ez a 
helyzet a Fekete-tenger esetében, ahol az 
Uniónak javasolnia kell a Fekete-
tengerrel foglalkozó regionális halászati 
gazdálkodási szervezet létrehozását.

Or. en

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Létre kell hozni egy olyan rendszert, amelyben egyértelmű, hogy kinek van joga halászni. A 
halászati koncessziók rendszere növeli az egyes halászok felelősségét és felelősségérzetét. Az 
átruházhatóságnak csak abban az esetben kell kötelezőnek lennie, ha valamely tagállam nem 
igazítja halászati kapacitását a rendelkezésre álló erőforrásokhoz.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A halászati koncesszióknak 
átruházhatóknak és bérelhetőknek kell 
lenniük annak érdekében, hogy a halászati 

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

lehetőségekkel való gazdálkodás 
decentralizált legyen és a halászati ágazat 
hatáskörébe kerüljön.

Or. en

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(31) Bizonyos kisipari flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági 
sebezhetőségük indokolja az ilyen flották 
és érintett közösségeik halászati 
erőforrásokhoz való méltányos 
hozzáférést biztosító mechanizmusok 
tagállamok általi létrehozását.

Or. en

Módosítás 16
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 

(32) Néhány esetben a tagállamoknak 
még mindig egyedi intézkedéseket kell 
hozniuk, hogy halászati kapacitásukat a
rendelkezésre álló erőforrásokhoz 
igazítsák. Az ilyen intézkedéseknek meg 
kell állapítaniuk a kötelező maximális 
flottakapacitás felső értékét, és a 
kapacitások értékelésein és a flotta-szintű 
kiigazításokon keresztül biztosítaniuk kell, 
hogy a hozzáigazítás a meghatározott 
halászatok szintjén megvalósuljon.
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által támogatott hajóleszerelésekkel 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A tagállamok és az Unió megfelelő 
szociális biztonsági hálót nyújtanak azon 
halászok számára, akiknek az ágazatot 
olyan esetekben kell elhagyniuk, amikor a
túlkapacitást csökkenteni kell.

Or. en

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
32 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) A szomszédos országokkal folytatott 
együttműködés javítása, valamint a közös 
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állományokkal való gazdálkodás javítása 
érdekében az Uniónak célul kell tűznie
ezen országokkal fenntartható halászati 
együttműködési megállapodások 
megkötését. A fenntartható halászati 
megállapodásokkal ellentétben ezen 
együttműködési megállapodásoknak nem 
halászati jogoknak az uniós hajók 
számára történő megszerzésére, hanem 
egy olyan helyzet megvalósítására kell 
irányulniuk, amelyben az Unió 
finanszírozást és technikai támogatást 
biztosít az Unióban alkalmazottakkal 
azonos vagy hasonló fenntartható 
gazdálkodási szabályoknak az adott 
harmadik partnerországban való 
alkalmazásáért cserébe.

Or. en

Módosítás 20
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 akvakultúra az Unió 
élelmiszerbiztonságának fontos tényezője, 
és célzott gazdálkodási megközelítést 
igényel. Az akvakultúrának fenntartható 
módon elő kell segítenie az élelmiszer-
termelési képesség megtartását Unió-szerte 
annak érdekében, hogy az európai polgárok 
számára biztosítva legyen a hosszú távú 
élelmiszerbiztonság, valamint 
hozzájárulásként a világ növekvő 
tengeriélelmiszer-igényének 
kielégítéséhez.

Or. en

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az uniós pénzügyi támogatást attól 
kell függővé tenni, hogy a tagállamok és a 
piaci szereplők megfelelnek-e a közös 
halászati politikának. Így az ilyen pénzügyi 
támogatást meg kell szakítani, fel kell 
függeszteni vagy korrigálni kell, ha a 
tagállamok nem felelnek meg a közös 
halászati politika szabályainak vagy a piaci 
szereplők súlyosan megszegik az említett 
szabályokat.

(52) Az uniós pénzügyi támogatást attól 
kell függővé tenni, hogy a tagállamok és a 
piaci szereplők – köztük a
hajótulajdonosok – megfelelnek-e a közös 
halászati politikának. Így az ilyen pénzügyi 
támogatást meg kell szakítani, fel kell 
függeszteni vagy korrigálni kell, ha a 
tagállamok nem felelnek meg a közös 
halászati politika szabályainak vagy a piaci 
szereplők súlyosan megszegik az említett 
szabályokat.

Or. en

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A közös halászati politika céljainak 
elérése tekintetében az érdekeltekkel 
folytatott párbeszéd elengedhetetlennek 
bizonyult. A tanácsadó testületeknek kell 
lehetővé tenniük azt, hogy az érdekeltek 
ismereteit és tapasztalatait a közös 
halászati politika javára fordíthassák, 
figyelembe véve az uniós vizek eltérő 
feltételeit és a közös halászati politika 
növekvő regionalizációját.

(53) A közös halászati politika céljainak 
elérése tekintetében az érdekeltekkel –
köztük a szociális partnerekkel – folytatott 
párbeszéd elengedhetetlennek bizonyult, és 
azt helyi, nemzeti és uniós szinten 
továbbra is ösztönözni kell. A tanácsadó 
testületeknek kell lehetővé tenniük azt, 
hogy az érdekeltek ismereteit és 
tapasztalatait a közös halászati politika 
javára fordíthassák, figyelembe véve az 
uniós vizek eltérő feltételeit és a közös 
halászati politika növekvő 
regionalizációját.

Or. en

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés
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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) A Fekete-tenger és a legkülső régiók
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.

Or. en

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Különösen fontos, hogy a Bizottság a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának előkészülete során 
megfelelő konzultációt folytasson, ideértve 
a szakértők bevonását is.

(56) Különösen fontos, hogy a Bizottság a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának előkészülete során 
megfelelő konzultációt folytasson az 
érdekeltekkel, köztük a szociális 
partnerekkel, ideértve a szakértők 
bevonását is.

Or. en

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Hatályon kívül kell helyezni a 
halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, 
kezelésére és felhasználására szolgáló 
közösségi keretrendszer létrehozásáról, 
valamint a közös halászati politika 
tekintetében a tudományos tanácsadás 
támogatásáról szóló, 2008. február 25-i 
199/2008/EK rendeletet, de továbbra is 
alkalmazni kell a 2011–2013. évekre 

törölve
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vonatkozó adatok gyűjtése és kezelése 
tekintetében elfogadott nemzeti 
programok vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a tengerek biológiai erőforrásainak 
védelme, valamint az ilyen erőforrásokat 
célba vevő halászatok irányítása; és

Or. en

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 1 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a halászati tevékenységek környezeti 
hatásainak csökkentése, és – amennyiben 
lehetséges – megszüntetése.

Or. en

Indokolás

Ennek a KHP alapján tett valamennyi intézkedés tekintetében horizontális célkitűzésnek kell 
lennie.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A közös halászati politika biztosítja, 
hogy a halászati és az akvakultúra-

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

tevékenységek fenntarthatók és azokat az 
egészséges tengeri környezet elérésére 
irányuló célkitűzéssel összhangban 
irányítják, ekként pedig hosszú távú 
környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi 
előnyöket biztosítanak és hozzájárulnak az
élelmiszerellátáshoz.

Or. en

Indokolás

A fenntartható környezetvédelmi feltételek a halászati ágazatban a fenntartható gazdasági és 
társadalmi fejlődés előfeltételét képezik.

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A közös halászati politika az 
elővigyázatossági megközelítést 
alkalmazza a halászati és akvakultúra-
gazdálkodásra, és valamennyi állomány 
tekintetében meghatározza a kiaknázási 
mértékeket, aminek célja az, hogy 2015-ig 
biztosítsa, hogy helyreállítsák és 
fenntartsák a halászott fajok állományának 
a maximális fenntartható hozam elérését 
meghaladó szintjét.

Or. en

Indokolás

A halászati gazdálkodásnak azt kell megcéloznia, hogy 2015-ig elérje a maximális 
fenntartható hozamnak megfelelő biomasszát (Bmsy). Ennek fő eszköze a megfelelő kiaknázási 
mértékek meghatározása lesz.

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A közös halászati politikának hozzá kell 
járulnia a tengeri környezetvédelmi 
politika területén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2008. 
június 17-i 2008/56/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben, 
valamint a tengervizek jó környezeti 
állapotára vonatkozó kritériumokról és 
módszertani előírásokról szóló, 2010. 
szeptember 1-i 2010/477/EU bizottsági 
határozatban1 meghatározott, valamint az 
uniós környezetvédelmi jogszabályokban 
foglalt jó környezetvédelmi állapot 
eléréséhez és fenntartásához.

_______________
1 HL L 232., 2010.9.2., 14.o.

Or. en

Indokolás

Pontosítás: a KHP-nak hozzá kell járulnia a környezetvédelmi jogszabályok célkitűzéseinek 
eléréséhez.
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Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A túlkapacitás a túlhalászás igen fontos hajtóereje.

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) biztosítja, hogy a kereskedelmileg 
hasznosított állományokból történő minden 
fogást rakodjanak ki;

Or. en

Indokolás

Az első rész új bekezdésbe került át.

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) minimálisra csökkent, és –
amennyiben lehetséges – megszüntet 
valamennyi nem szándékos fogást;

Or. en
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Indokolás

Az a) pontból került át, és módosult. A KHP-nak segítenie kell a halászoknak abban, hogy 
elkerüljenek minden járulékos fogást, és nem csak a kereskedelmi állományok járulékos 
fogását.

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) megteremti a hatékony és fenntartható
halászati tevékenységek feltételeit a
gazdaságilag életképes és versenyképes 
halászati ipar helyreállítása érdekében;

Or. en

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hozzájárul a halászati tevékenységekből 
élők méltányos életszínvonalához;

d) hozzájárul a halászati tevékenységekből 
élők méltányos életszínvonalához, és 
különösen az egészségügyi és biztonsági 



PE483.528v01-00 24/122 PR\892576HU.doc

HU

jogszabályok betartása révén, valamint a 
munkavállalók kollektív szerződéseinek 
rendelkezésein keresztül javított 
munkaügyi normákat biztosít a halászok 
számára;

Or. en

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) biztosítja a rendszeres és harmonizált 
adatgyűjtést és adatkezelést.

f) biztosítja a rendszeres, harmonizált és az 
egész ökoszisztémára kiterjedő
adatgyűjtést és az átlátható adatkezelést.

Or. en

Indokolás

A halászati gazdálkodással kapcsolatos, ökoszisztéma-alapú megközelítés az egész 
ökoszisztémára kiterjedő adatokat igényel.

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös halászati politikát a helyes 
kormányzás következő elvei vezérlik:

A közös halászati politika a helyes 
kormányzás következő elveit alkalmazza:

Or. en

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

partnerek – széles körű bevonása minden 
szakaszban, a koncepciótól az intézkedések 
megvalósításáig;

Or. en

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) környezeti hatásvizsgálatok 
alkalmazása;

Or. en

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 4 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a közös halászati politika belső és 
külső dimenziójának egyenértékűsége oly 
módon, hogy az Unión belül alkalmazott 
normákat és végrehajtási 
mechanizmusokat – lehetőség szerint – az 
Unión kívül is alkalmazzák;

Or. en

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 4 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) átlátható adatkezelés és döntéshozatal 
a környezeti ügyekben az információhoz 
való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
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az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló egyezménynek az 
Európai Közösség nevében való 
megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 
2005/370/EK tanácsi határozattal1

jóváhagyott, a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló ENSZ–EGB-
egyezménnyel („Aarhusi Egyezmény”) 
összhangban;
______________________
1 HL L 124., 2005.5.17., 1.o.

Or. en

Indokolás

Az Aarhusi Egyezmény és az uniós átláthatósági kezdeményezés szerinti 
kötelezettségvállalásokkal összhangban.

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 5 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „halász”: bármely olyan személy, aki 
működő halászhajó fedélzetén a tagállam 
által elismerten hivatásszerű halászatot 
folytat, vagy aki – hajó nélkül – a 
tagállam által elismert módon tengeri 
élőlények hivatásszerű lehalászását 
folytatja;

Or. en

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 6 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– „maximális fenntartható hozam”: az a 
maximális fogásmennyiség, amely 
folyamatosan és korlátlan ideig anélkül 
fogható ki a halállományból, hogy az
hátrányosan érintené az állomány 
reprodukcióját;

Or. en

Indokolás

A reform kulcsfontosságú fogalmaként a maximális fenntartható hozamot egyértelműen meg 
kell határozni.

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 7 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „elővigyázatossági megközelítés a 
halászati gazdálkodásban”: 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;

– „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 vagy 
károsodásuk megelőzésére vonatkozó 
kezelési intézkedések meghozatala 
elhalasztásának vagy elmaradásának;

Or. en

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 9 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „maximális fenntartható hozam”: az a
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halászati állománypusztulási arány, amely 
összhangban van a maximális 
fenntartható hozammal;

Or. en

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 11 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „fogási határ”: egy állomány vagy 
állománycsoport kifogásának mennyiségi 
határa adott időszakon belül;

– „fogási határ”: egy állományba vagy 
állománycsoportba tartozó valamennyi 
olyan halra vonatkozó mennyiségi határ
adott időszakon belül, amelyet a halász 
vagy a halászok egy csoportja kifoghat 
vagy leölhet (akár halászat, akár 
összegyűjtés céljából, akár nem 
szándékoltan);

Or. en

Indokolás

A fogási határokat nemcsak a kirakodott halakra, hanem valamennyi kifogott halra 
alkalmazni kell.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 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;

– „korlátozási referenciapont”: a 
halállomány populációinak 
halgazdálkodásban annak jelzésére 
használatos paraméterei (például a 
biomassza vagy a halászati 
állománypusztulási arány), hogy mely 
küszöb felett vagy alatt van összhangban a 
halászati gazdálkodás például a biológiai 
kockázat elfogadható szintjével vagy a 
hozam kívánt szintjével;
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Or. en

Indokolás

A referenciapontokat nem a gazdálkodás tekintetében irányadó célreferenciaként, hanem 
olyan korlátként kell felfogni, amely nem léphető át.

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 14 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „védett halászati terület”: földrajzilag 
meghatározott tengeri terület, amelyre 
vonatkozóan az élővízi erőforrások 
kiaknázása és megőrzése 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

Indokolás

Az 1967/2006/EK tanácsi rendeletből (HL L 409., 2006.12.30., 11.o.) – 2. cikk 2. pont
(földközi-tengeri rendelet).

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 14 b 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
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Indokolás

A 8. cikkhez (technikai intézkedések) fűzött módosításban alkalmazott kifejezés.

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 14 c francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „halállomány-helyreállítási terület”: 
olyan egyértelműen meghatározott 
földrajzi terület valamely tagállam 
felségvizein belül, ahol valamennyi 
halászati tevékenység tilos;

Or. en

Indokolás

A 7a. cikkben (új) alkalmazott kifejezés.

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 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”: mennyiségileg 
meghatározott halászati jogosultság egy 
adott halállományra, fogási mennyiségben 
vagy halászati erőkifejtésben kifejezve;

Or. en

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 17 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „átruházható halászati koncesszió”: 
visszavonható használói jogosultságok egy 
tagállam részére kiosztott vagy az 
1967/2006/EK rendelet 19. cikkével 
összhangban egy tagállam által elfogadott 
irányítási tervben megállapított halászati 
lehetőség meghatározott részére, amelyet 
jogosultja átruházhat az ilyen átruházható 
halászati koncessziók más jogosultjaira;

– „halászati koncesszió”: kizárólagos, 
visszavonható és egyedi használói 
jogosultságok egy tagállam részére 
kiosztott;

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás módosítására a fogalomnak a 27. és 28. cikkhez fűzött 
módosításokkal való összehangolása céljából van szükség.

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 17 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „területi alapú halászati használati 
jogok”: olyan kizárólagos, visszavonható, 
nem átruházható használati jogosultságok 
meghatározott területen folytatott 
halászatra, amely jogosultságot valamely 
tagállam egy adott halásznak vagy 
jogosultak egy csoportjának nyújt;

Or. en

Indokolás

A területi alapú halászati használati jogok fogalommeghatározása a Földközi-tengerre 
vonatkozó átmeneti intézkedésekhez (új IVa. rész) szükséges; más tagállamok is választhatják 
a használati jogosultság e formájának alkalmazását a halászati koncessziók alternatívájaként 
ahhoz, hogy teljesítsék azon állományok fenntarthatósági céljait, amelyekre nem vonatkoznak 
a Tanács által meghatározott halászati lehetőségek.
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Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 18 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „egyéni halászati lehetőség”: az 
átruházható halászati koncessziók 
birtokosai részére kiosztott éves halászati 
lehetőségek egy tagállamban az adott 
tagállamra vonatkozó halászati lehetőségek 
arányában;

– „egyéni halászati lehetőség”: a halászati 
koncessziók birtokosai részére kiosztott 
éves halászati lehetőségek egy tagállamban 
az adott tagállamra vonatkozó halászati 
lehetőségek arányában, miután elvégezték 
az esetleges cseréket a tagállamok között;

Or. en

Indokolás

Pontosítás: a tagállamok csak azokat a halászati lehetőségeket tudják a halászati koncessziók
jogosultjaira ruházni, amelyek a rendelkezésükre állnak vagy amelyeket más tagállamokból 
cserébe kapnak. Nem ruházhatják azokat a lehetőségeket, amelyeket az adott halászati
koncesszió jogosultjainak adtak.

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 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, amelyet a 2930/86/EGK 
rendelet 4. és 5. cikkében meghatározottak 
szerint mért, bruttó űrtartalomban 
kifejezett tonnatartalma és kilowattban
kifejezett teljesítménye – és adott esetben a 
felszerelés és működési jellemzők, 
valamint más berendezések – alapján 
mérnek; 

Or. en

Indokolás

A halászati kapacitás alapvetően egy hajó vagy hajóflotta halfogási képességét írja le. A 
bruttó űrtartalom és a motorteljesítmény egyszerűsített mutatóként szolgál, de egy sor más 
tényező – köztük a hajók mérete, felszerelése, és működési jellemzői – is érinti a halászati 
kapacitást. Ezeket is figyelembe kell venni, amennyiben a kapacitás jobb mérésére van 
szükség.
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Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 25 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „piaci szereplő”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki bármilyen, a halászati és 
akvakultúra-termékek előállító, feldolgozó-
, forgalmazó-, elosztó- és kiskereskedelmi 
láncának valamely szakaszával kapcsolatos 
tevékenységet folytató vállalkozást 
működtet vagy ilyen vállalkozással 
rendelkezik;

– „piaci szereplő”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki bármilyen, a halászati és 
akvakultúra-termékek előállító, feldolgozó-
, forgalmazó-, elosztó- és kiskereskedelmi 
láncának valamely szakaszával kapcsolatos 
tevékenységet folytató vállalkozást, vagy a 
halászati szakembereket képviselő, jogilag 
elismert és a halászati erőforrásokhoz, 
valamint a professzionális halászati és 
akvakultúra tevékenységekhez való 
hozzáférés kezeléséért felelős bármely más 
szervezetet működtet vagy ilyen 
vállalkozással rendelkezik;

Or. en

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 28 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „kifogható mennyiség többlete”: a 
kifogható mennyiség azon része, amelynek 
kifogására a part menti állam nem 
rendelkezik kapacitással;

– „kifogható mennyiség többlete”: a 
kifogható mennyiség azon része, amelynek 
kifogására a part menti állam nem 
rendelkezik kapacitással, az egyes 
állományok általános kiaknázási 
mértékének azon szintek alatt tartása, 
amelyek képesek helyreállítani magukat,
és a kifogott fajok populációinak a 
maximális fenntartható hozamot 
előállítani képes szintek felett tartása;

Or. en

Indokolás

A többlet fogalommeghatározásának biztosítania kell, hogy a túlhalászatot a harmadik 
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országok vizeiben elkerüljék.

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 30 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „szaporodóképes állomány biomasszája”: 
meghatározott idő alatt reprodukálódó
adott forrás haltömegére vonatkozó 
becslés, beleértve a hím- és nőivarú 
egyedeket és beleértve az elevenszülőket 
is;

– „szaporodóképes állomány biomasszája”: 
a reprodukcióhoz elegendő mértékben 
érett adott állomány haltömegére 
vonatkozó becslés, beleértve a hím- és 
nőivarú egyedeket és beleértve az 
elevenszülőket is;

Or. en

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A parttól számított 12 tengeri mérföldön 
belülre eső, a tagállamok felségterületéhez 
vagy joghatósága alá tartozó vizeken a 
tagállamok felhatalmazást kaphatnak, hogy 
2013. január 1-jétől 2022. december 31-ig 
a halászati tevékenységet azokra a 
halászhajókra korlátozzák, amelyek 
hagyományosan azokon a vizeken 
halásznak az érintett partvidéken lévő 
kikötőkből kiindulva anélkül, hogy 
megsértenék a más tagállam lobogója alatt 
hajózó uniós halászhajókra vonatkozó, a 
tagállamok között meglévő szomszédi 
viszony alapján létrejött megállapodásokat 
és az I. mellékletben felsorolt 
egyezményeket, amelyek minden tagállam 
vonatkozásában rögzítik azokat a földrajzi 
övezeteket a más tagállamok parti 
övezetében, ahol halászati tevékenységet 
folytatnak, valamint az érintett halfajokat. 
Az e bekezdés alapján hatályba lépő 
korlátozásokról a tagállamok értesítik a 

2. A parttól számított 12 tengeri mérföldön 
belülre eső, a tagállamok felségterületéhez 
vagy joghatósága alá tartozó vizeken a 
tagállamok felhatalmazást kaphatnak, hogy 
2013. január 1-jétől 2022. december 31-ig 
a halászati tevékenységet azokra a 
halászhajókra korlátozzák, amelyek 
hagyományosan azokon a vizeken 
halásznak az érintett partvidéken lévő 
kikötőkből kiindulva anélkül, hogy 
megsértenék a más tagállam lobogója alatt 
hajózó uniós halászhajókra vonatkozó, a 
tagállamok között meglévő szomszédi 
viszony alapján létrejött megállapodásokat 
és az I. mellékletben felsorolt 
egyezményeket, amelyek minden tagállam 
vonatkozásában rögzítik azokat a földrajzi 
övezeteket a más tagállamok parti 
övezetében, ahol halászati tevékenységet 
folytatnak, valamint az érintett halfajokat. 
A tagállamok kizárólagos vagy 
preferenciális hozzáférést írnak elő a
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Bizottságot. kisipari, kisüzemi vagy part menti 
halászok számára, figyelembe véve a 
társadalmi és környezetvédelmi 
tényezőket, beleértve a kizárólagos vagy 
preferenciális hozzáférésnek a helyi vagy 
mikrovállalkozások, valamint a szelektív 
és alacsony hatású halászati 
gyakorlatokat folytató halászok számára 
történő odaítéléséből eredő esetleges 
előnyöket. Az e bekezdés alapján hatályba 
lépő korlátozásokról a tagállamok értesítik 
a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

A kisipari vagy kisüzemi halászok számára preferenciális hozzáférést kell biztosítani. Több 
munkahelyet nyújtanak, mint a nagyüzemi hajók, és több hozzáadott-értéket biztosítanak a 
part menti közösségek számára.

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TENGEREK BIOLÓGIAI 
ERŐFORRÁSAINAK VÉDELMÉRE 
VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

A TENGEREK BIOLÓGIAI 
ERŐFORRÁSAINAK VÉDELMÉRE ÉS 
FENNTARTHATÓ KIAKNÁZÁSUKRA 
VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

Or. en

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az állomány fenntartható kiaknázásában 
elérendő célok meghatározása;

b) az állomány fenntartható kiaknázásában 
és a tengeri környezet védelme 
tekintetében elérendő célok 
meghatározása;
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Or. en

Indokolás

A védelmi intézkedések a tengeri környezet védelmére irányuló célok – például különös 
járulékos fogási határok – létrehozására is kiterjedhetnek.

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a szelektívebb vagy alacsony kihatású
halászati módszereket elősegítő ösztönzők
– köztük a halászati lehetőségekhez való 
preferenciális hozzáférés, valamint 
gazdasági jellegű ösztönzők – létrehozása;

Or. en

Indokolás

A szelektív felszerelések használatának legelegánsabb ösztönzése az érintett halász számára 
biztosított magasabb kvótaarány.

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 7 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 14. cikkben említett technikai 
intézkedések elfogadása;

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

Or. en

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 7 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a valamennyi fogás kirakodási 
kötelezettségére vonatkozó intézkedések 

g) a 15. cikk értelmében a valamennyi 
fogás kirakodási kötelezettségére 
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elfogadása; vonatkozó intézkedések elfogadása;

Or. en

Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 7 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a 2. és 3. cikkek célkitűzéseit elősegítő 
egyéb intézkedések elfogadása.

Or. en

Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A halállomány-helyreállítási területek 

létrehozása
1. A halászati ágazat összeomlása 
megfordításának biztosítása, valamint 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 lényeges területek, 
különösen a halállományok ivadéknevelő, 
ívó- és táplálkozási helyeinek –
egybefüggő hálózatát, ahol valamennyi 
halászati tevékenység tilos.
2. A tagállamok – az egyes tagállamok 
felségvizeinek 10–20%-a közötti 
mennyiségét kitevő – halállomány-
helyreállítási területek egybefüggő 
hálózatának létrehozásához szükséges 
számú területet határoznak meg és 
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jelölnek ki, e területekről pedig értesítik a 
Bizottságot. A hálózatot fokozatosan, a 
következő határidőn belül hozzák létre:
a) …*-ig:
– a halállomány-helyreállítási területek az 
egyes tagállamok felségvizeinek legalább 
5%-át teszik ki
b) …**-ig:
- a halállomány-helyreállítási területek az 
egyes tagállamok felségvizeinek legalább 
10%-át teszik ki
3. A halállomány-helyreállítási területek
elhelyezkedése a létrehozásuktól számított 
öt éven belül nem módosítható. Módosítás 
szükségessége esetén erre csak azonos 
kiterjedésű másik terület vagy területek 
létrehozása után kerülhet sor;
4. A fenti (2) és (3) bekezdésben említett 
intézkedésekről és határozatokról, 
valamint az azokat igazoló tudományos, 
műszaki, szociális és jogi indokokról 
értesítik a Bizottságot, és nyilvánosságra 
hozzák;
5. Az érintett tagállamok illetékes 
hatóságai döntenek arról, hogy az (1), (2) 
és (3) 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;
6. Ha egy halászhajó halállomány-
helyreállítási területen halad át, 
biztosítania kell, hogy a fedélzeten 
szállított, halászatra használt valamennyi 
felszerelést az áthaladás során 
biztonságosan feltekerjék és elrakják;
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7. Az Unió szintén tehet intézkedéseket a
halállomány-helyreállítási területek 
létrehozásából eredő esetlegesen 
hátrányos társadalmi és gazdasági 
következmények mérséklésére.
__________________________
* HL (kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától számított 
egy évet)
** HL (kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától számított 
három évet)

Or. en

Indokolás

Az e javaslatra vonatkozó magyarázat megtalálható az indokolásban.

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 8 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 fogásoknak a csökkentése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) bizonyos halászfelszerelések 
használatának tilalma bizonyos területeken 
vagy időszakokban;

c) bizonyos halászfelszerelések vagy más 
technikai felszerelések használatának 
tilalma bizonyos területeken vagy 
időszakokban;
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Or. en

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a halászati tevékenységek tilalma vagy 
korlátozása bizonyos övezetekben, illetve 
időszakokban, beleértve az ívó- és 
ivadéknevelő területek, valamint más
alapvető fontosságú halélőhelyek 
védelmét;

Or. en

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 8 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 adott területen egy meghatározott 
minimális ideig, az alapvető fontosságú 
halélőhelyek, az azok által ellátott 
funkciók, a 92/43/EGK irányelv IV. 
mellékletében és a 2009/147/EK 
irányelvben felsorolt fajok és a sérülékeny 
tengeri erőforrás időleges felhalmozódástól 
való védelme érdekében;

Or. en

Indokolás

Nemcsak a „sérülékeny tengeri erőforrást”, hanem az alapvető fontosságú halélőhelyeket és 
azok funkcióit, valamint a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvekben felsorolt védett 
fajokat is védeni kell.
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Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az Európai Parlament és a Tanács 
valamennyi halászat tekintetében …*-ig –
rendes jogalkotási eljárás alapján – a 
védelmi intézkedésekkel kapcsolatos 
többéves terveket hoz létre, hogy a 
halállományokat olyan szinten lehessen 
fenntartani vagy helyreállítani, amely 
képes a maximális fenntartható hozam 
biztosítására.

________________________
* HL (kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától számított 
négy évet).

Or. en

Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A referenciapontokat olyan korlátként kell felfogni, amely nem léphető át.

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 9 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a védelmi referenciapontok túllépésének 
hatékony megelőzésére alkalmas 
intézkedéseket.

b) a korlátozási referenciapontok 
túllépésének hatékony megelőzésére 
alkalmas intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A referenciapontokat olyan korlátként kell felfogni, amely nem léphető át.

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 9 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) intézkedések, amelyek a halászati 
tevékenységek által a tengeri környezetre 
gyakorolt hatást az uniós joggal és a 
nemzetközi megállapodásokkal 
összhangban minimálisra csökkentik.

Or. en

Indokolás

A KHP-nak biztosítania kell, hogy a környezetvédelmi jogszabályokat tiszteletben tartsák és 
végrehajtsák.

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
ökoszisztéma közötti kölcsönhatásokat.
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Or. en

Indokolás

A valódi ökoszisztéma-gazdálkodás megvalósulása érdekében a teljes ökoszisztémát 
figyelembe kell venni.

Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A többéves tervek megfelelnek a 2. és 3. 
cikkben meghatározott célkitűzéseknek, és 
azok 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.

Or. en

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy a többéves terveknek az ezen alaprendelettel elérni kívántakkal azonos 
célkitűzések elérésére kell irányulniuk.

Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A többéves tervek rendelkeznek a 
halászati állománypusztulás arányának 
kiigazításáról, amelynek eredményeként az 
állományok 2015-re a legnagyobb 
fenntartható hozam szintjére állnak vissza 
és afelett maradnak.

Or. en
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Indokolás

A módosított 2. cikkel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Azokban az esetekben, amikor nem lehet 
meghatározni a halászati 
állománypusztulásnak 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 az 
elővigyázatossági megközelítést 
alkalmazzák a halászati gazdálkodásra és 
olyan közelítő értékeket és intézkedéseket 
határoznak meg, melyek biztosítják az 
adott állományok legalább 
összehasonlítható szintű védelmét.

Or. en

Indokolás

Az adathiány nem lehet ürügy a tétlenségre.

Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A többéves tervek olyan kerettel 
szolgálnak, amely biztosítja, hogy az 
ugyanazon halászatban működő 
tagállamok olyan intézkedéseket 
hozzanak, amelyek – a 34. cikk 
értelmében – egymással összhangban 
állnak, a flottakapacitás 2. cikkel 
összeegyeztethető szintekre hozása 
érdekében.
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Or. en

Indokolás

A túlkapacitás elleni küzdelemre szolgáló intézkedéseket – lehetőség szerint – a halászatok 
szintjén kell végrehajtani, és azokat az érintett tagállamok körében össze kell hangolni.

Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 10 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A többéves tervek olyan 
intézkedéseket írnak elő, amelyek – az 
uniós környezetvédelmi jogszabályokban 
meghatározottaknak megfelelően –
hozzájárulnak a tengeri környezet 
tekintetében a jó környezetvédelmi állapot 
eléréséhez és fenntartásához, valamint a 
fajok és élőhelyek kedvező védettségi 
állapotához.

Or. en

Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A magyar nyelvi változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

A többéves terv több halászatot is magában foglalhat.

Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A magyar nyelvi változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

A többéves tervek 10. cikkben meghatározott célkitűzései, valamint a többéves tervek tartalma 
– amelynek a megállapított gazdálkodási célokat kell tartalmaznia – közötti zavar elkerülése 
érdekében újrafogalmazott pont.

Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a flottakapacitás értékelése, és –
amennyiben a halászati kapacitás nincs 
tényleges egyensúlyban a rendelkezésre 
álló halászati lehetőségekkel –
kapacitáscsökkentési terv, beleértve a 
határidőket és az egyes érintett tagállamok 
által megteendő konkrét lépéseket, 
amelyek a többéves terv hatálybalépésétől 
számított egy éven belül az ilyen halászati 
kapacitásnak a rendelkezésre álló 
halászati lehetőségekhez való igazodását 
eredményezik;

Or. en

Indokolás

A kapacitásértékeléseket és a kapacitáscsökkentési terveket lehetőség szerint a halászatok és
nem csak az egyes tagállamok szintjén kell elvégezni.

Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a flotta által a célfajokra és a tengeri 
környezetre gyakorolt hatás értékelése;

Or. en

Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a jó környezetvédelmi állapotnak a 
2008/56/EK irányelvben és a
2010/477/EU határozatban 
meghatározott, a halászatokkal 
kapcsolatos összefüggései;

Or. en

Indokolás

A KHP-nak hozzá kell járulnia a tengerstratégiai keretirányelv végrehajtásához.

Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A magyar nyelvi változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

A többéves tervek 10. cikkben meghatározott célkitűzései, valamint a többéves tervek tartalma 
– amelynek a megállapított gazdálkodási célokat kell tartalmaznia – közötti zavar elkerülése 
érdekében újrafogalmazott pont.

Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a halászat ökoszisztémára gyakorolt 
hatásának minimalizálása;

h) a halászat ökoszisztémára gyakorolt 
hatásának minimalizálása, beleértve a
92/43/EGK irányelv és a 2009/147/EK 
irányelv hatálya alá tartozó fajoknak és 
élőhelyeknek a halászat hatásától való 
megóvására szolgáló intézkedések;

Or. en

Indokolás

A 92/43/EK irányelv meghatározza azokat a „közösségi jelentőségű állat- és növényfajokat, 
amelyek szigorú védelemre szorulnak”. A 2009/147/EK irányelv a vadon élő madarak 
védelméről szól.

Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a 15. cikk (1b) bekezdése szerinti, a
valamennyi fogás kirakodására vonatkozó 
kötelezettséget elősegítő szabályok;
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Or. en

Indokolás

A többéves tervek a legmegfelelőbbek arra, hogy egy adott halászat esetében a valamennyi 
fogás kirakodására vonatkozó kötelezettség elősegítésére irányuló különös szabályokat 
végrehajtsák.

Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió környezetvédelmi 
jogszabályai szerinti kötelezettségeknek 
való megfelelés

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

Or. en

Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikke
szerinti különleges védelmi területeken, a 
2009/147/EK irányelv 4. cikke szerinti 
különleges védelmi területeken, és a 
2008/56/EK irányelv 13. cikkének (4) 
bekezdése szerinti egyéb védett tengeri 
területeken folytatott halászati 
tevékenységeket az a tagállam 
szabályozza, amely a területet a fent 
említett irányelvek célkitűzéseinek 
megfelelő módon kijelölte.

Or. en

Indokolás

Az egyes tagállamok felelősségének egyértelművé tétele céljából újrafogalmazott bekezdés.
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Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 a tengeri 
ökoszisztémákra gyakorolt hatás 
csökkentése érdekében az uniós 
halászhajók Unión belüli és azon kívüli 
vizeken folytatott tevékenységeivel 
kapcsolatban létre kell hozni a technikai 
intézkedések kereteit. A technikai 
intézkedések keretei:

Or. en

Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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) a fajok, a méret és a nem alapján 
végzett szelekció fejlesztésével elősegítik, 
hogy a halászott fajok állományai a 
maximális fenntartható hozamot biztosító 
szint felettire visszaállíthatóak és ezen 
fenntarthatóak is legyenek; 

Or. en

Indokolás

Konzisztens nyelvezet a rendelet egészében.

Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) csökkentik a nem kívánt tengeri 
organizmusok kifogását;

c) csökkentik, és – adott esetben –
megszüntetik a tengeri organizmusok –
köztük a tengeri madarak – nem
szándékos kifogását;

Or. en

Indokolás

Konzisztens nyelvezet a rendelet egészében. A fogások azok, amelyek nem szándékosak, nem 
pedig a tengeri organizmusok.

Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 14 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
A fokozott szelektivitásra vonatkozó 

kísérleti projektek
1. A tagállamok 2014 végéig a 
szelektivitás halászatban történő 
javítására irányuló kísérleti projekteket 
végeznek. 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.
2. Az Unió pénzügyi támogatást nyújt a
szelektív felszerelések alkalmazására a
nem szándékos és nem engedélyezett 
fogások csökkentése érdekében. A 
pénzügyi támogatási intézkedések különös 
figyelmet fordítanak a valamennyi fogás 
kirakodására vonatkozó kötelezettséggel 
érintett és vegyes halászatban működő 
halászokra.

Or. en

Indokolás

A valamennyi fogás kirakodására vonatkozó kötelezettség ösztönzőt jelent a halászok számára 
a szelektivitás fokozására irányuló intézkedések meghozatalára. Mindazonáltal a hatóságok 
részéről további támogatásra van szükség azért, hogy segítsék a halászokat a nem szándékos 
fogások csökkentésében.

Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összes fogás kirakodásának 
kötelezettsége

Az összes fogás kirakodásának és 
nyilvántartásának kötelezettsége

Or. en
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Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az egyes halászatokon alapuló megközelítést könnyebb végrehajtani, mivel a szabályokat 
meghatározó többéves terveket a visszaengedési tilalom hatálybalépése előtt is el lehet 
fogadni.

Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 15 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Legkésőbb 2014. január 1-jétől: a) Legkésőbb 2015. január 1-jétől:

Or. en

Indokolás

Elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy szükség esetén kirakodási kötelezettségekre 
vonatkozó különös szabályokat tartalmazó többéves terveket el lehessen fogadni.

Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 15 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– kisméretű nyílt tengeri halászatok és 
ipari célú halászatok (pl. a következő 
halakra halászó halászatok: makréla, 
hering, fattyúmakréla, kék puha tőkehal, 
disznófejű hal, szardínia, szardella, 
ezüstlazac; spratt, homoki angolna és
norvég tőkehal;)

Or. en

Indokolás

Az egyes halászatokon alapuló megközelítés. A nyílt tengeri halászatoknak kellene legelőször 
végrehajtaniuk a visszaengedési tilalmat, mivel az ott viszonylag könnyen végrehajtható.

Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 15 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A francia bekezdés a b) bekezdésbe került át.

Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) Legkésőbb 2016. január 1-jétől:

– a marénafélék és tőkehalfélék (pl.
közönséges tőkehal, foltos tőkehal, szürke 
tőkehal és sávos tőkehal) tengerfenéken 
folytatott halászata;
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Or. en

Indokolás

Viszonylag gyorsan végre kell hajtaniuk a tilalmat azoknak a halászatoknak, ahol kísérleti 
projektek már bizonyították, hogy a visszaengedési tilalom lehetséges. Egy további évet kell 
biztosítani, hogy szükség esetén lehetőség legyen különös szabályokat tartalmazó többéves 
tervek elfogadására.

Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 15 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– nagy nyílt tengeri (pl. tonhalfajokra, 
kardhalra és egyéb kardhalfélékre 
halászó) halászatok;

Or. en

Indokolás

Viszonylag gyorsan végre kell hajtaniuk a tilalmat azoknak a halászatoknak, ahol kísérleti 
projektek már bizonyították, hogy a visszaengedési tilalom lehetséges.

Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 2018. január 1-jétől: 
valamennyi halászat

Or. en
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Indokolás

Végső soron valamennyi halászatnak a visszaengedési tilalom hatálya alá kell tartoznia.

Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Amint valamely halászatban 
bevezették a valamennyi fogás 
kirakodására vonatkozó kötelezettséget, a 
fogási korlátokkal érintett fajok 
valamennyi fogását nyilvántartásba kell 
venni és le kell vonni az érintett halász, 
termelői szervezet vagy közös 
gazdálkodási-csoport kvótájából, azon
fajok kivételével, amelyek az (1b) 
bekezdésnek megfelelően a tengerbe 
visszaengedhetők;

Or. en

Indokolás

Valamennyi fogást le kell vonni az érintett halász megfelelő kvótájából.

Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 15 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A következő fajok mentesülnek az (1) 
bekezdésben megállapított kirakodási 
kötelezettség alól:
– azok a fajok, amelyek tekintetében a
rendelkezésre álló legjobb tudományos 
vélemények magas túlélési arányt jeleznek 
az adott halászat tekintetében 
meghatározott feltételek mellett a tengerbe 
történő visszaengedéskor;
– az éves halászati lehetőségeket rögzítő 
tanácsi rendeletek megfelelő cikkében 
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„tiltott fajként” felsorolt fajok;
– azok a fajok, amelyek tekintetében fajok
nulla TAC-ot határoztak meg;

Or. en

Indokolás

Az adott halászatba való visszaengedést túlélő fajokat a tengerbe vissza kell engedni. Azoknak 
a fajoknak, amelyek tekintetében nulla TAC-ot határoztak meg, továbbá azon fajoknak, 
amelyek halászata tilos, érzékenységükre tekintettel mentesülniük kell a kirakodási 
kötelezettség alól annak biztosítása érdekében, hogy ezek ne kerüljenek forgalomba.

Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 15 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 az Unió 
által elfogadott más jogalkotási aktusok –
adott esetben – a következőket állapítják 
meg:
– a természetben alacsony számban 
előforduló nem célfajok listája, amely 
beszámítható a célfajok azon kvótájába, 
amelyet a halászat az e nem célfajokra 
vonatkozó nemzeti éves kvótát követően 
teljes mértékben felhasznált, és ha ezek 
összesített fogásai nem haladják meg a 
célfajok összes fogásának 5%-át, továbbá 
ha a nem célfajok állománya a 
biztonságos biológiai határértékeken belül 
van;
– egyes halászatokban egyes fajok, illetve
egyes halászatokban bizonyos fajok fiatal 
egyedei valamennyi fogásának 
kirakodására vonatkozó kötelezettség alóli 
de minimis kivételek, olyan esetekben, 
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amikor a nem emberi fogyasztás céljából 
történő felhasználás lehetséges;
– a fiatal halegyedek kifogásának 
elkerülésére irányuló ösztönzőkkel 
kapcsolatos szabályok, beleértve azokat a 
magasabb kvótaarányokat, amelyeket a 
halász kvótájából fiatal halegyedek fogása 
esetén kell levonni;

Or. en

Indokolás

A visszaengedési tilalom működőképességének biztosítása érdekében kivételekre és 
könnyítésekre van szükség.

Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben meghatározott, a 
valamennyi fogás kirakodására vonatkozó 
kötelezettség hatálya alá tartozó
halállományokra a rendelkezésre álló 
legjobb tudományos vélemények alapján 
meghatározzák a minimális védelmi 
referenciaméreteket azokban az esetekben, 
ha a kirakodási kötelezettség nem váltja ki
elegendő mértékben a fiatal halegyedek 
kifogásának kerülését. Az ilyen halak
minimális védelmi referenciaméret alatti 
fogásainak értékesítése a halliszthez, 
halolajhoz, vagy állateledelhez hasonló, 
nem emberi fogyasztásra korlátozódik. A 
Bizottság nyomon követi a piacot, és – ha 
az árak meghaladják az emberi 
fogyasztásra szánt felnőtt halak rendes 
piaci árait – a nem emberi fogyasztásra 
szánt fiatal halegyedek forgalmazásának 
megtiltására intézkedéseket fogad el, vagy 
egyéb megfelelő intézkedéseket tesz.

Or. en
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Indokolás

Az ehető halakat nem szabad hallisztté alakítani, ha a halakat nem szándékoltan fogták. 
Azokban az esetekben azonban, amikor létezik minimális méret, a méreten aluli halak pedig 
kizárólag nem emberi fogyasztásra értékesíthetők, a halliszt piacát nyomon kell követni, és a 
Bizottságnak jogosultnak kell lennie beavatkozni akkor, ha a halliszt-árak túl magasak és a 
fiatal halegyedek kifogását ösztönzik.

Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 megállapított halászati lehetőségeken 
túli fogások esetében a forgalmazási 
előírásokat a halászati és akvakultúra-
termékek piacának közös szervezéséről 
szóló tanácsi rendelet 39. cikkével 
összhangban kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő nyilvánvaló hiba kijavítása.

Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás jutalmazza a zárt láncú televíziós kamerák (CCTV) halászok általi nagyobb 
mértékű elfogadását.

Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 15 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az 52. cikk értelmében létrehozott
tanácsadó testületek tanácsot adnak arra 
vonatkozóan, hogy hogyanmiként kell 
teljes körűen dokumentálni a (4) bekezdés 
szerinti valamennyi halászati és 
feldolgozó tevékenységet. A tanácsadó 
testületek tanácsokat fogalmaznak meg az 
(1b) bekezdésben említett különös 
halászati feltételek mellett magas túlélési 
arányokkal rendelkező fajok tekintetében 
az egyedi mentességekről, valamint a 
valamennyi fogás kirakodására vonatkozó 
kötelezettséggel kapcsolatos egyéb 
különös intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el 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 az Unió 
nemzetközi kötelezettségeinek való 
megfelelés érdekében az (1) bekezdés 
szerinti intézkedéseket és a nem emberi 
fogyasztásra szánt fiatal halegyedek 
forgalmazásának megtiltására irányuló, a 
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(2) bekezdésben meghatározott 
intézkedéseket megállapító,
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en

Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A halászati lehetőségek tagállamok 
közötti kiosztása során biztosítani kell 
valamennyi tagállam viszonylagos 
stabilitását az egyes halállományokra vagy 
halászatra vonatkozó halászati 
tevékenységek tekintetében. Valamennyi 
tagállam érdekét figyelembe kell venni az 
új halászati lehetőségek kiosztása során.

1. A Tanács a halászati lehetőségek 
tagállamok közötti kiosztása során a 2. 
cikkel összhangban jár el és hosszú távú 
perspektívát alkalmaz. Biztosítania kell 
valamennyi tagállam viszonylagos 
stabilitását az egyes halállományokra vagy 
halászatra vonatkozó halászati 
tevékenységek tekintetében. Valamennyi 
tagállam érdekét figyelembe kell venni az 
új halászati lehetőségek kiosztása során. A 
halászati lehetőségeket megállapítására 
vonatkozó határozatok Tanács általi 
meghozatalakor az Európai Parlament 
küldöttségének jelen kell lennie.

Or. en

Indokolás

Erősíteni kell a KHP célkitűzéseivel való összhangot. Ez itt elérhető a 2. cikkre való 
hivatkozással, és az EP küldöttségének a Tanács üléseire való kiküldésével.

Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

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

Or. en

Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Amennyiben nem fogadtak el a 
kereskedelmi célból felhasznált 
halállományra vonatkozó többéves tervet, 
a Tanács biztosítja, hogy a maximális 
kiaknázási mértékeket ezen állomány 
tekintetében a maximális fenntartható 
hozam alatt rögzítsék.

Or. en

Indokolás

Az alaprendeletnek biztosítania kell a maximális fenntartható hozam eléréséhez szükséges 
lépések megtételét abban az esetben is, ha nem fogadnak el többéves terveket. Az F értékét a 
maximális fenntartható hozamnál alacsonyabban kell meghatározni annak érdekében, hogy a 
biomassza szintek Bmsy felett legyenek. Emellett a jelentős mértékben túlhalászott állományok 
csak akkor növekednek, ha a halászati állománypusztulás a maximális fenntartható hozam 
alatt marad.

Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 16 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Azon állományok tekintetében, 
amelyek esetében az adatok hiányosságai 
következtében nem lehetséges a maximális 
fenntartható hozamnak megfelelő 
kiaknázási mértékeket meghatározni:
i. a halászati gazdálkodás tekintetében az 
elővigyázatossági megközelítést kell 
alkalmazni;
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ii. közelítő értékeket kell meghatározni a 
2010/477/EU határozat melléklete B. 
részének 3.1 és 3.2 bekezdéseiben 
meghatározott módszertanok alapján, és 
az elővigyázatosság alapján tovább kell 
csökkenteni a halászati 
állománypusztulást annak biztosítása 
érdekében, hogy az állományok számára 
fontos biomassza szintek kedvező, illetve –
amennyiben arra utaló jelek vannak, hogy 
az állomány állapota kielégítően jó –
stabil tendenciákat mutassanak;
iii. a Bizottság és a tagállamok értékelik a
kutatási és ismeretbeli akadályokat, és 
intézkedéseket hoznak annak biztosítása 
érdekében, hogy a további állományra és 
az ökoszisztémára vonatkozó adatok 
szükségtelen késlekedés nélkül 
rendelkezésre álljanak.

Or. en

Indokolás

Az adathiány nem szolgálhat ürügyül a tétlenségre. A halászati gazdálkodásra vonatkozó 
közelítő értékeket már megállapították.

Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 16 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A Tanács a halászati lehetőségek 
rögzítését és a tagállamok számára történő 
kiosztását követő egy hónapon belül 
jelentést készít az Európai Parlament 
számára a határozatának eredményéről és 
alapjáról. A Bizottság előadja azzal 
kapcsolatos véleményét, hogy az eredmény 
összhangban áll-e az (1) bekezdés 
rendelkezéseivel.

Or. en



PE483.528v01-00 64/122 PR\892576HU.doc

HU

Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. A Bizottság minden 
értesítést közzétesz. 2015. január 1. után a 
Bizottság kötelező kvótacserére irányuló 
javaslatot tehet valamennyi fogás 
kirakodására vonatkozó kötelezettség 
hatálybalépésének elősegítése érdekében. 
E kötelező kvótacseréknek méltányos 
rendszeren (pl. tőkehal-egyenértéken) kell 
alapulniuk az általános viszonylagos 
stabilitás fenntartása érdekében.

Or. en

Indokolás

A valamennyi fogás kirakodására vonatkozó kötelezettség (15. cikk) végrehajtása érdekében 
biztosítani kell, hogy az egyik tagállam számára szükséges járulékos fogási kvótákat más 
tagállam ne tartsa vissza.

Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) összeegyeztethetők legyenek a 
többéves terv hatályával és célkitűzéseivel;

(b) összeegyeztethetők legyenek a 
többéves terv hatályával és céljaival;

Or. en

Indokolás

Összhangban a 11. cikk b) pontját érintő módosítással.

Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 17 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Összhangban a 11. cikk b) pontját érintő módosítással.

Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 17 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) összhangban legyenek a 12. és 21. 
cikk szerinti intézkedésekkel.

Or. en

Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

Or. en
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Indokolás

A tagállamoknak együtt kell működniük, amikor egy adott halászatra vonatkozó nemzeti 
intézkedéseket hajtanak végre.

Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 17 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok egyeztetnek a megfelelő 
tanácsadó testületekkel és a halászati 
tudományos, műszaki és gazdasági 
bizottsággal (HTMGB) az intézkedések 
indokolással ellátott tervezetéről. A 
tervezetekről a tagállamok egyidejűleg 
értesítik a Bizottságot és a többi 
tagállamot.

Or. en

Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 17 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A tagállamok megfelelően figyelembe 
veszik az érintett tanácsadó testületek és a 
tudományos, műszaki és gazdasági 
bizottság által benyújtott véleményeket, és 
– amennyiben a végleges elfogadott 
intézkedések e véleményektől eltérnek –
részletes indokolást adnak az eltérések 
tekintetében. 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.

Or. en
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Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 17 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. A (2a)-(2c) bekezdésben rögzített 
rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha 
a tagállamok az elfogadott intézkedéseket 
módosítani akarják.

Or. en

Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 17 cikk – 2 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2e. Az elfogadott intézkedések 
koherenciájának és regionális szintű 
koordinációjának, valamint az elfogadott 
többéves terveknek való megfelelőségének 
biztosítása érdekében a Bizottság 
iránymutatásokat fogadhat el a (2a)-(2c)
bekezdés alkalmazása esetén követendő 
eljárás részleteivel kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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 
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időszakonként értékeli, és jelentést készít 
azokról.

Or. en

Indokolás

A tagállami intézkedések rendszeres értékelése szükséges a közös halászati politika 
célkitűzéseinek és intézkedéseinek regionális / nemzeti szintű megfelelő végrehajtása 
biztosításának érdekében.

Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
szerinti intézkedés megtételére 
felhatalmazott tagállam a többéves terv 
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 többéves terv hatálya alá 
tartozó halászati védelmi intézkedések 
meghatározása céljából, ha a 17. cikk 
szerinti intézkedés megtételére 
felhatalmazott tagállam a többéves terv 
hatályba lépését követő hat hónapon belül 
nem értesíti a Bizottságot ezekről az 
intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

A 17. cikk szerinti további tagállami kötelezettségek hosszabb időtartamot tesznek 
szükségessé.

Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 20 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) ha a tagállami intézkedéseket nem 
fogadták el, vagy azok a 19. cikk szerint 
elvégzett értékelés alapján nem tekinthetők 
a többéves terv céljaival 



PR\892576HU.doc 69/122 PE483.528v01-00

HU

összeegyeztethetőknek; vagy

Or. en

Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. 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 az uniós 
vizekben élő olyan állományokat érintően, 
amelyekre nézve halászati lehetőséget 
kaptak. A tagállamok biztosítják, hogy 
ezek a technikai intézkedések:

Or. en

Indokolás

Összhangban az EUMSZ. 2. cikk (1) bekezdésének szóhasználatával. „Vizeik” helyett 
hivatkozás az „uniós vizekre” a 17. cikknek való megfelelőség érdekében.

Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
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területre vagy halászatra vonatkozó 
regionális tengeri egyezmények alapján 
létezőeket is.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak együtt kell működniük, amikor egy adott halászatra vonatkozó nemzeti 
intézkedéseket hajtanak végre.

Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 21 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok egyeztetnek a megfelelő 
tanácsadó testületekkel és a halászati 
tudományos, műszaki és gazdasági 
bizottsággal az intézkedések indokolással 
ellátott tervezetéről. A tervezetekről a 
tagállamok ugyanakkor értesítik a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 21 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A tagállamok megfelelően figyelembe 
veszik az érintett tanácsadó testületek és a 
tudományos, műszaki és gazdasági 
bizottság által benyújtott véleményeket, és 
– amennyiben a végleges elfogadott 
intézkedések e véleményektől eltérnek –
részletes indokolást adnak az eltérések 
tekintetében. 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 
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intézkedések előkészítése során minden 
érintett fél álláspontját és javaslatait 
meghatározhassák.

Or. en

Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 21 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Az (1a)-(1c) bekezdésben rögzített 
rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha 
a tagállamok az elfogadott intézkedéseket 
módosítani akarják.

Or. en

Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 21 cikk – 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) Az elfogadott intézkedések 
koherenciájának, regionális szintű 
koordinációjának, valamint az elfogadott 
technikai intézkedések kereteinek való 
megfelelőségének biztosítása érdekében a 
Bizottság iránymutatásokat fogadhat el az
(1a)-(1c) bekezdés alkalmazása esetén 
követendő eljárás részleteivel 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 22 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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.

Or. en

Indokolás

A tagállami intézkedések rendszeres értékelése szükséges a közös halászati politika 
célkitűzéseinek és intézkedéseinek regionális / nemzeti szintű megfelelő végrehajtása 
biztosításának érdekében.

Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

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 
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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.

meghatározása céljából, ha a 21. cikk 
szerinti intézkedés megtételére 
felhatalmazott tagállamok a technikai 
intézkedések kereteinek hatályba lépését 
követő hat hónapon belül nem értesíti a 
Bizottságot ezekről az intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

A 21. cikk szerinti további tagállami kötelezettségek hosszabb időtartamot tesznek 
szükségessé.

Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 27 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átruházható halászati koncessziók 
rendszerének kialakítása

A halászati koncessziók rendszerének 
kialakítása

Or. en

Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 27 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Minden tagállam legkésőbb 2013. 
december 31-ig kialakítja az átruházható
halászati koncessziók rendszerét:

1. Minden tagállam legkésőbb …*-ig 
kialakítja a halászati koncessziók 
rendszerét minden, olyan halállományt 
halászó halászhajó számára, amelynek
tekintetében uniós halászati lehetőséget 
osztottak ki a 16. cikknek megfelelően. Új 
halászati lehetőségek rögzítése és a 16. 
cikk szerinti kiosztása esetén minden 
érintett tagállam kialakítja a halászati 
koncessziók rendszerét az adott 
halállomány halászó hajók számára.

(a) azokra a halászhajóra, amelyek teljes 
hossza legalább 12 méter; és
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(b) a 12 méter teljes hosszúságot el nem 
érő, vontatott halászfelszereléssel 
rendelkező halászhajókra.

_______________________
* HL kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépését egy évvel követő dátumot.

Or. en

Indokolás

Olyan rendszert kell létrehozni, amely világosan meghatározza, hogy ki jogosult halászni. A 
halászati koncessziók rendszere fokozza minden egyes halász felelősségét és felelősségtudatát. 
Az átruházhatóság csak abban az esetben legyen kötelező, ha valamely tagállam nem igazítja 
a halászati kapacitását a rendelkezésre álló erőforrásokhoz. Ha a koncessziók nem 
átruházhatók, hanem az egyes halászok elidegeníthetetlen jogát jelentik valamely halállomány 
bizonyos részének halászására, akkor nincs értelme kizárni bizonyos hajókat e rendszerből, 
mivel ez a kisipari halászok számára hátrányos helyzethez vezetne.

Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 27 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A halászati koncessziók nemzeti 
rendszerének kialakítását, és az egyes 
halászatok tekintetében e rendszer 
végrehajtását nyílt, részvételen alapuló és 
átlátható módon kell végrehajtani, amely 
alapján:
(a) a halászati jogok jelenlegi 
jogosultjaival és minden más érintett 
érdekelttel – ideértve a helyi hatóságokat 
is – egyeztetnek;
(b) meghatározzák a tagállamok céljait és 
prioritásait a közös halászati politika és 
más vonatkozó jogszabályok keretein 
belül;
(c) a 28., 28a. és 28b. cikkel összhangban 
álló jogosultsági kritériumokat 
határoznak meg; a jogosultsági 
kritériumok közé kell tartozniuk a 
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méltányos és átlátható szociális és 
környezeti kritériumoknak, valamint más 
kritériumok – például a fogások 
szintjének alakulása, vagy múltbéli 
megfelelés – is ide tartozhatnak.

Or. en

Indokolás

Egy új rendszer létrehozását méltányos és átlátható folyamatnak kell megelőznie. A halászok 
számára nyilvánvalóan rendkívül fontos kérdés, hogy ki kap halászati jogot, ezért a 
tagállamoknak világos és átlátható döntést kell hozniuk a halászati politikáik céljaival és 
prioritásaival kapcsolatban.

Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. en

Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 28 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átruházható halászati koncessziók 
kiosztása

A halászati koncessziók kiosztása

Or. en
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Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A halászati koncesszió a tagállam 16. 
cikk (1) bekezdésével összhangban 
kiosztott halászati lehetősége 
meghatározott részének használatára 
teremt jogosultságot.

Or. en

Indokolás

Pontosítás: a halászati koncesszióknak a nemzeti kvóta meghatározott részének halászatára 
vonatkozó jogot kell biztosítaniuk.

Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Minden tagállam átlátható kritériumok 
alapján osztja ki az átruházható halászati 
koncessziókat minden olyan állományra 
vagy állománycsoportra, amelyre a 16. 
cikkel összhangban halászati lehetőségeket 
osztottak ki, kivéve a fenntartható halászati 
megállapodások alapján megszerzett 
halászati lehetőségeket.

2. Minden tagállam átlátható jogosultsági 
kritériumok alapján osztja ki a halászati 
koncessziókat a 27. cikkel összhangban 
minden olyan állományra vagy 
állománycsoportra, amelyre a 16. cikkel 
összhangban halászati lehetőségeket 
osztottak ki, kivéve a fenntartható halászati 
megállapodások alapján megszerzett 
halászati lehetőségeket.

Or. en

Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A vegyes halászatra vonatkozó 
átruházható halászati koncessziók 

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

figyelembe veszik az ilyen halászatokon 
részt vevő hajók feltételezhető fogási 
összetételét.

Or. en

Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Halászati koncessziókat a tagállam csak 
az adott tagállam lobogója alatt hajózó 
halászhajó tulajdonosa, jogi vagy 
természetes személyek részére oszthat ki az 
adott hajón történő felhasználás céljából. 

Or. en

Indokolás

Az összevonás átkerült az új 28c. cikkbe.

Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok legalább 15 éves időszakra 
korlátozhatják az átruházható halászati 
koncessziók érvényességi idejét az ilyen 
koncessziók újraelosztása céljából. Ha a 
tagállamok az átruházható halászati 
koncessziók érvényességi idejét nem 

5. A tagállamok legalább nyolc éves 
időszakra korlátozhatják a halászati 
koncessziók érvényességi idejét az ilyen 
koncessziók újraelosztása céljából. Ha a 
tagállamok a halászati koncessziók 
érvényességi idejét nem korlátozták, akkor 
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korlátozták, akkor az ilyen koncessziókat 
visszahívhatják legalább 15 éves 
felmondási idővel.

az ilyen koncessziókat visszahívhatják 
legalább nyolc éves felmondási idővel.

Or. en

Indokolás

A 15 éves időtartam túlzónak és aránytalannak tűnik.

Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
azonnali hatállyal 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 kell megtenni.

Or. en

Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 28 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 28 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A tagállamok halászati koncesszióik 
legfeljebb 5%-át fenntarthatják új belépők 
számára.

Or. en

Indokolás

A halászati koncessziós rendszereknek kellően rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy lehetővé 
tegyék az állam számára halászati jog biztosítását fiatal halászok számára.

Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 28 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. A tagállamok a választott kiosztási 
módszerről – figyelemmel a (2), (3), (4), 
(5) és (7a) bekezdésre – tájékoztatják a 
Bizottságot, az Európai Parlamentet és 
más tagállamokat.

Or. en

Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. cikk
A kisüzemi és kisipari halászok védelme; 

a szelektív halászat jutalmazása
1. A halászati koncessziók rendszerének 
27. cikk szerinti kialakítása, és a halászati 
koncessziók 28. cikk szerinti kiosztása 
során a tagállamok figyelembe vesznek 
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társadalmi és környezeti tényezőket, 
többek között a helyi vagy 
mikrovállalkozások, valamint a szelektív 
és alacsony kihatású halászati 
gyakorlatokat alkalmazó halászok 
számára nagyobb hányad juttatásából 
származó lehetséges előnyöket.
2. A tagállam, vagy a tagállamon belüli 
egyes halászatok sajátosságainak 
tükrözése érdekében a halászati 
koncessziók 28. cikk szerinti kiosztása 
során a tagállamok különös 
megfontolásra jelölik ki kisüzemi vagy 
kisipari szegmensként a valamely 
halászati ágazatban működő flotta egy 
szegmensét vagy szegmenseit.
3. A flotta (2) bekezdés szerint különös 
megfontolásra kijelölt szegmenseihez 
tartozó hajók tulajdonosait, üzemeltetőit 
és munkavállalóit képviselni kell az adott 
halászatra vonatkozó halászati 
koncessziók rendszerének kidolgozása és 
kialakítása folyamán.
4. A halászati koncessziók 28. cikk szerinti 
kiosztása során a flotta a (2) bekezdés 
szerint különös megfontolásra kijelölt 
szegmensei számára kiosztott hányad nem 
lehet kevesebb, mint az adott flotta 
szegmens számára a halászati koncesszió 
rendszerének kialakítását megelőző öt 
évben kiosztott halászati jogok átlaga.

Or. en

Indokolás

A kisüzemi és kisipari halászoknak nagyobb mértékben kell részesedniük a kvótából, mivel 
több munkahelyet hoznak létre. Hagyományos jogaikat védeni kell. Jutalmazni kell továbbá a 
szelektívebb halászatot folytató halászokat.

Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 28 b cikk (új)



PR\892576HU.doc 81/122 PE483.528v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28b. cikk
A halászati koncessziók kiosztására 
vonatkozó minimális jogosultsági 

kritériumok
(1) Jogi és természetes személyek 
kizárólag akkor lehetnek jogosultak a 
halászati koncessziók kiosztására, ha:
a) nincs olyan komolyabb ok a halászhajó 
vagy elismert termelői szervezet jó 
hírnevének megkérdőjelezésére, mint 
például az alábbi területeken hatályos 
nemzeti jogszabályok súlyos megsértése 
miatt hozott, büntetőjogi felelősséget 
megállapító ítélet vagy kiszabott szankció:
i. halászati jog;
ii. kereskedelmi jog;
iii. fizetésképtelenséggel kapcsolatos 
jogszabályok;
iv. a szakma fizetési és foglalkoztatási 
feltételei;
v. szakmai felelősség
vi. ember- vagy kábítószer-csempészet; és
b) az érintett halászhajó tulajdonosa vagy 
az elismert termelői szervezet tekintetében 
súlyos bűncselekmény elkövetéséért 
egyetlen tagállamban sem hoztak 
büntetőjogi felelősséget megállapító 
ítéletet vagy nem szabtak ki szankciót 
különösen az alábbiakra vonatkozó uniós 
jogszabályok súlyos megsértése miatt:
i. halászok munkaideje és pihenési ideje,
ii. egészségügyi és biztonsági 
jogszabályok,
iii. halászok alapképzése és 
továbbképzése.

Or. en
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Indokolás

E cikk beillesztésére a közlekedési ágazatban alkalmazott példa – a közúti fuvarozói szakma 
gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló 1071/2009/EK 
rendelet – alapján került sor.

Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 28 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28c. cikk
Halászati koncessziók összekapcsolása

A halászati koncessziók jogosultjai 
jogosultak koncesszióikat összevonni a 
halászati erőforrások közös – például egy 
elismert termelői szervezet által történő –
kezelése érdekében. A tagállamok 
meghatározhatják az alkalmazandó 
minimális felmondási időt arra az esetre, 
ha valamely halászati koncesszió 
jogosultja az összevonástól vissza kíván 
lépni.

Or. en

Indokolás

A halászati koncessziók egyéniesítése nem akadályozhatja meg az erőforrások közös és/vagy 
közösségi alapú – például termelői szervezetek általi – kezelésének lehetőségét.

Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

1. A tagállamok az egyéni halászati 
lehetőségeket a 28. cikkben említett 
halászati koncessziók jogosultjai részére 
osztják ki a tagállamok által a 16. cikk (1) 
bekezdésével összhangban kiosztott vagy 
visszatartott, vagy a 16. cikk (4) bekezdése 
alapján valamely más tagállamtól csere 
útján megszerzett halászati lehetőségek 
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megállapított halászati lehetőségek 
alapján.

összessége alapján.

Or. en

Indokolás

A tagállamok csak az általuk megtartott, vagy csere útján más tagállamoktól kapott halászati 
lehetőségeket oszthatják ki a halászati koncessziók jogosultjainak. Nem oszthatják ki azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a vonatkozó halászati koncesszió jogosultjának adtak oda. Az 
erőfeszítéseknek a földközi-tengeri térségről szóló rendelet által bevezetett megosztása nem 
átruházható.

Módosítás 160
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A halászhajók csak az adott halászhajó 
részéről annak működési területe és az 
alkalmazott halászfelszerelés alapján 
valószínűsíthető teljes lehetséges 
fogásukra kiterjedő megfelelő egyéni 
halászati lehetőségek birtokában 
jogosíthatók halászati tevékenység 
végzésére.

Or. en

Indokolás

Pontosítás: a halászfelszerelés és/vagy halászterület változtatása után a halászhajó abban az 
esetben folytathatja a halászatot, ha rendelkezik a halászati lehetőségek megfelelő mixével.

Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok a halászati lehetőségek 
legfeljebb 5%-át tartalékolhatják. A 
tagállamok meghatározzák az ilyen 
tartalékolt halászati lehetőségek 
kiosztásának céljait és átlátható 

4. A tagállamok a halászati lehetőségek 
legfeljebb 15%-át tartalékolhatják. A 
tagállamok meghatározzák az ilyen 
tartalékolt halászati lehetőségek 
kiosztásának céljait és átlátható 
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kritériumait. Ezek a halászati lehetőségek 
csak a 28. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott, átruházható halászati 
koncessziókra jogosultaknak oszthatók ki.

kritériumait. Ezek a halászati lehetőségek 
csak a 27. cikk (1a) bekezdésének c) 
pontjában és a 28. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott halászati koncessziókra 
jogosultaknak oszthatók ki.

Or. en

Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az új 28a. cikk alá tartozik

Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 30 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átruházható halászati koncessziók és 
egyéni halászati lehetőségek nyilvántartása

A halászati koncessziók és egyéni halászati 
lehetőségek nyilvántartása

Or. en
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Módosítás 164
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. E 
nyilvántartás tartalmazza a Bizottságnak 
a halászati koncessziók kiosztására a 28. 
cikk (7b) bekezdése alapján választott 
módszerrel kapcsolatban továbbított 
információkat. E nyilvántartást 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni és 
egyesíteni kell a 36. cikk (3) bekezdése 
alapján létrehozott uniós halászflotta-
nyilvántartással.

Or. en

Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átruházható halászati koncessziók 
kereskedelme

A halászati koncessziók átruházhatósága

Or. en

Módosítás 166
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az átruházható halászati koncessziókat
az ilyen koncessziók jogosultjai teljesen 
vagy részben átruházhatják egymásra egy
tagállamon belül.

1. A halászati koncessziók rendszerének 
bevezetését követő hat év elteltével azok 
átruházhatóvá válnak az ilyen 
koncessziók jogosultjai között az adott
tagállamon belül.
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Or. en

Indokolás

A tagállamok számára időt kell biztosítani a kapacitás más eszközökkel történő kiigazítására, 
mielőtt az átruházhatóság kötelezővé válna.

Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 31 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Valamely tagállam kérésére a 
Bizottság lehetővé teszi az adott tagállam 
számára, hogy az adott halászat 
tekintetében a halászati koncessziók 
átruházhatóságának bevezetését mellőzze 
vagy – amennyiben az átruházhatóságot 
már bevezették – azt felfüggessze, ha a 
tagállam az adott halászat tekintetében 
már teljesítette a 34. cikk szerinti 
valamennyi, a halászati kapacitása 
felmérésére és a halászati kapacitás 
rendelkezésre álló erőforrásokhoz történő 
igazítására irányuló kötelezettségét.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára időt kell biztosítani a kapacitás más eszközökkel történő kiigazítására, 
mielőtt az átruházhatóság kötelezővé válna.

Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok engedélyezhetik az 
átruházható halászati koncessziók más 
tagállamokba és más tagállamokból való 
átruházását.

2. A tagállamok engedélyezhetik a
halászati koncessziók más tagállamokba és 
más tagállamokból való átruházását.

Or. en
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Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 31 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Figyelemmel az (1) és (1b) 
bekezdésre, a tagállamok minden egyes 
halászat tekintetében meghatározzák a 
tulajdonjogok túlzott mértékű 
koncentrációjának megelőzése, a 
flottaszerkezet megőrzése vagy javítása, a 
kevésbé káros halászfelszerelések 
ösztönzése, a kisüzemi, part menti, 
kisipari és egyéb konkrét flottaszegmens 
számára hozzáférés biztosítása vagy a 
halászati koncessziók túlzott mértékű 
földrajzi koncentrációjának elkerülése 
érdekében az átruházhatóság tekintetében 
kialakítandó korlátozásokat. E 
korlátozások a következőkre terjedhetnek 
ki:
a) az egyes hajótulajdonosok vagy 
összevont koncessziókat közösen kezelő 
szervezet által birtokolható halászati 
lehetőségek százalékos hányadának 
maximálása;
b) a tulajdonos kötelező jelenlétének 
előírása a hajó fedélzetén;
c) a koncessziók átruházásának adott 
halászaton vagy a halászflotta adott 
szegmensein belülre történő korlátozása;
d) a koncesszió jogosultja és származási 
kikötőjének part menti közössége közötti 
gazdasági kapcsolat előírása;
e) a tagállam által az átruházhatóság 
vonatkozásában megfelelőnek tekintett 
bármely más korlátozás.

Or. en
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Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 31 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az átruházható halászati koncessziók 
(1) bekezdés szerinti kötelező bevezetése 
esetén a tagállam felülvizsgál minden, a 
(2a) bekezdés szerint elfogadott védelmi 
intézkedést, amely indokolatlanul gátolja 
a 35. cikkel összhangban elfogadott 
flottakiigazítási célkitűzések elérését.

Or. en

Indokolás

Védelmi intézkedéseket kell bevezetni a túlzott mértékű koncentrációval szemben. A védelmi 
intézkedésekkel azonban nem lehet visszaélni a kereskedhetőség teljes mértékű 
megakadályozása céljából olyan túlkapacitás megléte esetén, amelyet a tagállam más 
eszközökkel nem csökkentett.

Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 31 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A tagállamok biztosítják, hogy a 
halászhajókat halászati tevékenység 
céljából a továbbiakban ne lehessen 
felhasználni, ha a hajó tulajdonosa a 
rendelkezésére álló valamennyi halászati 
koncessziót átruházta és nem áll 
rendelkezésére további halászati 
lehetőség, kivéve, ha a hajót átruházza 
más, további halászati lehetőségekkel 
rendelkező halászra.

Or. en

Indokolás

E rendelkezés hiányában a tervezett kapacitáscsökkentés nem működik.



PR\892576HU.doc 89/122 PE483.528v01-00

HU

Módosítás 172
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyéni halászati lehetőségek 
egészben vagy részben bérbe adhatók és 
vehetők egy tagállamon belül.

1. Az egyéni halászati lehetőségek 
egészben vagy részben egyéni halászati 
lehetőségek jogosultjai számára bérbe 
adhatók és vehetők egy tagállamon belül. A 
bérlet időtartama nem haladhatja meg az 
egy évet.

Or. en

Indokolás

A halászati lehetőségek bérletére – a kihasználatlan lehetőségekkel való üzérkedés
megelőzése érdekében – kizárólag aktív halászok között kerülhet sor.

Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok engedélyezhetik az egyéni 
halászati lehetőségek más tagállamokba 
való bérbe adását és más tagállamokból 
való bérbe vételét.

2. A tagállamok engedélyezhetik az egyéni 
halászati lehetőségek más tagállamokba,
egyéni halászati lehetőségek jogosultjai 
számára való bérbe adását és más 
tagállamokból való bérbe vételét.

Or. en

Indokolás

A halászati lehetőségek bérletére – a kihasználatlan lehetőségekkel való üzérkedés elkerülése 
érdekében – kizárólag aktív halászok között kerülhet sor.

Módosítás 174
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 32 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 27., 28a. és 28b. cikkben 
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megállapított célok és prioritások 
védelmének és erősítésének biztosítása 
érdekében a tagállamok korlátozhatják a 
halászati lehetőségek jogosultjainak az 
egyéni halászati lehetőségek 
bérbeadásához való jogát azzal a 
feltétellel, hogy e korlátozások nem érintik 
a tagállamok 15. cikk szerinti 
kötelezettségeit.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a tagállamok számára annak ellenőrzését, hogy kik jogosultak halászni. A 
visszaengedés megszüntetésére vonatkozó általános célnak azonban érvényesülnie kell, ha az 
a bérbeadás révén elérhető.

Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átruházható halászati koncessziók 
rendszerének hatályán kívül eső halászati 
lehetőségek kiosztása

törölve

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.

Or. en

Indokolás

Minden, a 16. cikk szerint kiosztott halászati lehetőségre halászati koncessziónak kell 
vonatkoznia, így e cikk a továbbiakban nem szükséges.

Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
4 a rész (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TENGERI ERŐFORRÁSOK 
FOKOZOTT VÉDELME ÉS 
FENNTARTHATÓ KIAKNÁZÁSA A 
FÖLDKÖZI-TENGEREN

Or. en

Módosítás 177
Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 33 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. cikk
A Földközi-tengerre vonatkozó különös 

átmeneti szabályok; a területi alapú 
halászati használói jogok rendszerének 

bevezetése
(1) 2014. december 31-ig az ICES-hez 
hasonló, a földközi-tengeri halászattal 
kapcsolatban tudományos tanácsokat adó 
tudományos testületet kell létrehozni vagy 
kijelölni annak érdekében, hogy 
tudományos tanácsadással támogassa az 
uniós és tagállami hatóságok által az e 
rendeletben rögzített célkitűzéseknek való 
megfelelést.
(2) ...-ig [az e rendelet hatálybalépését 
követő két év] a tagállamok 
meghatározzák, továbbá kijelölik és 
feltérképezik az 1967/2006/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott valamennyi védett halászati 
területet, ideértve többek között a 
következőket: az említett rendelet 4. cikke 
szerinti védett élőhelyek, 6. cikke szerinti 
közösségi védett halászterületek, és 7. 
cikke szerinti védett nemzeti halászati 
területek, továbbá az e rendelet 7a. cikke 
szerint kialakított halállomány-
helyreállítási területek. A tagállamok 
felségvizeiken belül meghatározzák az 
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alapvető fontosságú halélőhelyeket és a 
fűágyakat, korillagén élőhelyeket és 
mészalgatelepeket tartalmazó, érzékeny 
területeket.
(3) ...-ig [az e rendelet hatálybalépését 
követő három év] a (2) bekezdés alapján 
meghatározott védett területeket a 
halállományok helyreállása érdekében 
legalább öt évre el kell zárni minden 
halászati tevékenység elől, kivéve ha az (1) 
bekezdésben említett tudományos testület 
halászatspecifikus értékelések alapján 
megállapítja, hogy az állományokat nem 
halászták túl, és a halászati 
tevékenységeket a 2. cikkben rögzített 
célkitűzések elérésének megakadályozása, 
valamint az adott védett halászati 
területhez tartozó védett élőhelyek és fajok 
veszélyeztetése nélkül folytatni lehet. A 
halászati tevékenységeket csak azután 
lehet újra megkezdeni, hogy létrehoztak 
más, azonos méretű területet vagy 
területeket, amelyeken bármilyen 
halászati tevékenység folytatása tilos.
(4) A Földközi-tengerben part menti 
vizeivel rendelkező tagállamok kialakítják 
a területi alapú halászati használói jogok 
rendszerét azokon a területeken, ahol a 
tagállam nem alkalmaz 
halászatikoncesszió-rendszert. 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 elkülönítik a 
halászat egészének területi kiterjedését és 
a védett halászati területek 
elhelyezkedését, és törekednek arra, hogy 
a védett halászati területekről származó 
többletet fenntartsák a jogosultak 
számára.
(5) A területi alapú halászati használati 
jogok – területileg elkülönített 
felhasználói jogosultságként, egyéni 
fogási korlátként, egyéni erőkifejtési 
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korlátként, vagy ezek bármely 
kombinációjaként kifejezett – nem 
átruházható részét a területi alapú 
halászati használati jogok egyes 
jogosultjai számára kell kiosztani a 
jogosultsági kritériumokkal és a 27., 28. 
és 28a. cikk szerint kialakított más 
kritériumokkal összhangban;
6. A halászati állománypusztulást a 2. 
cikk célkitűzéseinek megfelelő szintekre 
kell korlátozni, az Unió pedig 
együttműködésre törekszik harmadik 
országokkal az ilyen harmadik 
országokkal megosztott állományok 
kiaknázására vonatkozó korlátok 
meghatározása során, az alábbi elvek 
szerint:
a) a földközi-tengeri halászati 
állománypusztulás megfelelő szintjére 
vonatkozó tudományos tanácsot a 
rendelkezésre álló legjobb forrásokból kell 
beszerezni.
b) A korlátozott adatokkal rendelkező 
halászatokban a halászati 
állománypusztulást a tengervizek jó 
környezeti állapotára vonatkozó 
kritériumokról és módszertani 
előírásokról szóló 2010/477/EU határozat 
melléklete B. részének 3.1 és 3.2 
pontjában meghatározott módszertanokon 
alapuló, valamint az adatszegény 
halászatok kezelésére alkalmas értékelési 
módszerek és kiaknázás-ellenőrzési 
szabályok alkalmazásával kell 
meghatározni, és prioritásként a többéves 
tervek részeként – de legkésőbb 2014. 
július 31-ig – az adatminőség javítására 
irányuló tervet kell elfogadni.
c) A tagállamok legkésőbb 2014. 
december 31-ig intézkednek az 
1967/2006/EK rendelet 17. cikkének (4) 
bekezdése szerinti adatgyűjtés kiterjesztése 
érdekében, hogy az kiterjedjen minden faj 
minden halászhajóból – köztük a 
szabadidős horgászatból – származó 
fogására.
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d) A tagállamok további védelmi 
intézkedéseket állapíthatnak meg és 
érvényesíthetnek (beleértve a szabadidős 
horgászat kizárását vagy a mennyiségi, 
felszerelés típusa szerinti, terület szerinti, 
vagy a halászat időpontja szerinti 
korlátozásokat), amelyek fokozzák a 
halászataik bőségét, vagy nyereségességét.
(7) Elszámoltathatósági intézkedéseket 
kell megállapítani és végrehajtani annak 
biztosítása érdekében, hogy a területi 
alapú halászati használói jogok 
jogosultjai a kiosztott fogáson, területen 
és/vagy erőkifejtési korláton belül 
maradjanak. A tagállami hatóságok 
mechanizmusokat hoznak létre annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogásokat 
naponta rögzítsék, és a halászati szintű 
adatokat a megfelelés biztosítása, 
valamint gazdálkodási és tudományos 
értékelési célból rendelkezésre bocsássák.
(8) Az Unió pénzügyi támogatást nyújt a 
területi alapú halászati használói jogok 
kialakításához és végrehajtásához. Az 
Unió intézkedéseket hoz továbbá a területi 
alapú halászati használói jogokból 
esetlegesen származó káros társadalmi és 
gazdasági következmények csökkentése 
érdekében.
(9) A Bizottságot felhatalmazzák arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat –
így a (2), (3), (4), (5), (6) és (7) bekezdés 
tekintetében alapintézkedéseket –
fogadjon el abban az esetben, ha valamely 
tagállam nem teljesíti az e bekezdések 
szerinti kötelezettségeit.

Or. en

Indokolás

E javaslat magyarázata megtalálható az indokolásban.
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Módosítás 178
Rendeletre irányuló javaslat
5 rész – 34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok intézkedéseket hoznak 
flottájuk halászati kapacitásának 
módosítására a halászati kapacitás és a 
halászati lehetőségek közötti stabil és tartós 
egyensúly érdekében.

1. A tagállamok intézkedéseket hoznak 
nemzeti flottájuk halászati kapacitásának 
módosítására a halászati kapacitásuk és a 
halászati lehetőségek közötti stabil és tartós 
egyensúly érdekében a 2. cikkben 
meghatározott általános célkitűzésekkel 
összhangban.

Or. en

Módosítás 179
Rendeletre irányuló javaslat
5 rész – 34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamok ...*-ig kapacitásértékelést 
végeznek, az eredményeket pedig 
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 hatásaira. Az értékeléseket a 
Bizottságnak a flottakapacitás és halászati 
lehetőségek közötti egyensúly javított 
elemzésére vonatkozó iránymutatásai 
szerint kell elvégezni1.
__________________
*HL kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépését hat hónappal követő 
dátumot.
1 Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság, 
2008. Iránymutatás a halászati kapacitás 
és a halászati lehetőségek közötti 
egyensúly megfelelőbb elemzéséhez. A 
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jelentési célú jellemzők használata a 
Tanács 2371/2002/EK rendelete – 2008. 
március – szerint.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak el kell végezniük a halászati kapacitásaik teljes értékelését, és a jelenlegi 
iránymutatásokat kell alkalmazniuk.

Módosítás 180
Rendeletre irányuló javaslat
5 rész – 34 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 11. cikk ellenére a tagállamok ...*-
ig kapacitáscsökkentési terveket fogadnak 
el minden olyan halászat tekintetében, 
amelyekben a halászati kapacitás nincs 
tényleges egyensúlyban a rendelkezésre 
álló halászati lehetőségekkel.
__________________________
* HL kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépését öt évvel követő dátumot

Or. en

Indokolás

Elegendő időt kell biztosítani a tagállamok számára a 11. cikk szerinti 
kapacitásmegfeleltetéshez. Ha azonban a többéves terveket nem fogadnák el megfelelő 
időben, a kapacitás megfeleltetésére vonatkozó egyértelmű kötelezettségnek fenn kell 
maradnia.

Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
5 rész – 34 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A Bizottság évente jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
az e cikk rendelkezéseinek való 
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megfelelésről és az (1) bekezdés szerinti 
„kiegyensúlyozott flotta” elérése felé tett 
előrehaladásról.

Or. en

Módosítás 182
Rendeletre irányuló javaslat
5 rész – 34 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Ha valamely tagállam két egymást 
követő évben 10%-kal vagy többel 
meghaladja az egyes halászatok esetében 
a számára megállapított teljes kifogható 
mennyiséget, az érintett halászat 
tekintetében vélelmezni kell a túlzott 
mértékű halászati kapacitást, a 
tagállamoknak pedig az adott halászat 
tekintetében egy éven belül átruházhatóvá 
kell tenniük a halászati koncessziókat.

Or. en

Indokolás

A fennálló túlkapacitás leginkább nyilvánvaló jele a kvóta folyamatos túllépése.

Módosítás 183
Rendeletre irányuló javaslat
5 rész – 34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. Állami támogatásban részesült flottából 
csak akkor engedélyezhető kilépés, ha azt 
megelőzően visszavonják a halászati 
jogosítványt és a halászati engedélyeket.

Or. en
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Módosítás 184
Rendeletre irányuló javaslat
5 rész – 34 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A halászhajók korszerűsítésére 
nyújtott támogatás az e cikk 
rendelkezéseinek a tagállamok általi 
végrehajtásától függ.

Or. en

Módosítás 185
Rendeletre irányuló javaslat
5 rész – 35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 alól. Ez esetben 
a halászati kapacitás felső határait újra ki 
kell számolni, figyelembe véve a 
átruházható halászati koncessziók 
rendszerének hatálya alatt nem álló 
halászhajókat.

törölve

Or. en

Módosítás 186
Rendeletre irányuló javaslat
5 rész – 35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) és (2) bekezdésben 

3. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
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említett halászati kapacitási felső értékek 
újraszámítása terén.

halászati kapacitási felső értékek 
újraszámítása terén. A Bizottság ...*-ig 
javaslatot tesz a II. melléklet 
felülvizsgálatára, és megfontolja felső 
kapacitási értékek meghatározását a 
különböző szegmensek – pl. a 
fenntartható halászati megállapodások 
alapján üzemeltetett hajók – tekintetében.
____________________
* HL kérjük, illessze be az e rendelet 
hatálybalépését egy évvel követő dátumot.

Or. en

Módosítás 187
Rendeletre irányuló javaslat
5 rész – 36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 2008/199/EK rendelet és más uniós 
jogszabályok szerinti adatgyűjtési 
kötelezettségeik sérelme nélkül a 
tagállamok nyilvántartják és közzéteszik 
azokat az információkat, amelyek ennek a 
rendeletnek az alapján szükségesek és a 
lobogójuk alatt hajózó uniós halászhajók és 
azok felszerelésének jellemzőire, tulajdoni 
helyzetére, valamint terület- és 
idővonatkozású tevékenységére 
vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 188
Rendeletre irányuló javaslat
5 rész – 36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A Bizottság létrehozza az uniós 
halászflotta-nyilvántartást, amely 
tartalmazza az e cikk (2) bekezdésnek és a 
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kapott információkat. 30. cikknek megfelelően kapott 
információkat.

Or. en

Módosítás 189
Rendeletre irányuló javaslat
5 rész – 36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 190
Rendeletre irányuló javaslat
6 rész – 37 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a halászati tevékenységek szintje –
beleértve a kereskedelmi célból használt 
fajok nem szándékos fogásainak 
mennyiségét –, a halászati lehetőségeknek 
a tengerek biológiai erőforrásaira gyakorolt 
hatása a tengeri ökoszisztémákban, és a 
2008/56/EK irányelvben és a 
2010/477/EU határozatban meghatározott 
jó környezetvédelmi állapot elérése és 
fenntartása;

Or. en
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Módosítás 191
Rendeletre irányuló javaslat
6 rész – 37 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítani az összegyűjtött adatok 
pontosságát és megbízhatóságát;

a) biztosítani az adatok megfelelő időben 
történő összegyűjtését és az összegyűjtött 
adatok pontosságát és megbízhatóságát;

Or. en

Indokolás

A helyes gazdálkodási döntések szempontjából rendkívül fontos, hogy az adatok megfelelő 
időben rendelkezésre álljanak.

Módosítás 192
Rendeletre irányuló javaslat
6 rész – 37 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) biztosítani az összegyűjtött adatok 
biztonságos tárolását és – adott esetben –
azok védelmét, ideértve azok bizalmas 
jellegét, megfelelő figyelmet fordítva a 
feltáráshoz fűződő esetleges kényszerítő 
közérdekre;

Or. en

Indokolás

Az Aarhusi Egyezmény előírja, hogy megfelelő figyelmet kell fordítani a feltáráshoz fűződő 
esetleges kényszerítő közérdekre.

Módosítás 193
Rendeletre irányuló javaslat
7 rész – 39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Európai Unió részt vesz a halászattal 
foglalkozó nemzetközi szervezetek 
tevékenységében, beleértve a regionális 

1. Az Európai Unió előmozdítja a 
nemzetközi halászati eszközök és 
szabályozások eredményes végrehajtását, 
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halászati gazdálkodási szervezeteket 
(RHGSZ-eket), a nemzetközi 
kötelezettségekkel és szakpolitikai célokkal 
összhangban és a 2. és 3. cikkekben 
meghatározott céloknak megfelelően.

és támogatja a halászattal foglalkozó 
nemzetközi szervezetek tevékenységét, 
beleértve a regionális halászati 
gazdálkodási szervezeteket (RHGSZ-eket), 
a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal,
kötelezettségekkel és szakpolitikai célokkal 
összhangban és a 2. és 3. cikkekben 
meghatározott céloknak, valamint a helyes 
kormányzás 4. cikkben meghatározott 
elveinek megfelelően.

Or. en

Módosítás 194
Rendeletre irányuló javaslat
7 rész – 39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. A halászattal foglalkozó nemzetközi 
szervezetekben és az RHGSZ-ekben az 
Európai Unió álláspontját a rendelkezésre 
álló legjobb tudományos véleményekre 
alapozza és azok megfelelnek az uniós 
jognak. Az Unió előmozdítja a halászati 
erőforrások maximális fenntartható hozama 
feletti szint helyreállítására és 
fenntartására irányuló intézkedéseket. Az
unió előmozdítja továbbá az RHGSZ-ek 
megfelelési bizottságainak létrehozását és 
megerősítését, az időszakos megfelelési 
vizsgálatokat és megfelelő 
jogorvoslatokat, ideértve az átlátható és 
megkülönböztetésmentes módon 
alkalmazandó visszatartó erejű és 
hatékony szankciókat is.

Or. en

Módosítás 195
Rendeletre irányuló javaslat
7 rész – 39 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az Európai Unió aktívan hozzájárul és 
támogatja a tudományos ismeretek és 
információk fejlesztését az RHGSZ-ekben
és a nemzetközi szervezetekben, és 
betartja az azokból származó ajánlásokat.

Or. en

Módosítás 196
Rendeletre irányuló javaslat
7 rész – 41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A harmadik országokkal kötött 
fenntartható halászati megállapodások jogi, 
gazdasági és környezetvédelmi 
kormányzati keretet teremtenek az uniós 
halászhajókkal harmadik országok vizein 
végzett halászati tevékenységei számára.

1. A harmadik országokkal kötött 
fenntartható halászati megállapodások jogi, 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
kormányzati keretet teremtenek az uniós 
halászhajókkal harmadik országok vizein 
végzett halászati tevékenységei számára.

Or. en

Módosítás 197
Rendeletre irányuló javaslat
7 rész – 41 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A (2) bekezdésben említett kifogható 
mennyiség többlete azonosításának 
lehetővé tétele érdekében a fenntartható 
halászati megállapodások biztosítják az 
átláthatóságot, és rendelkeznek a nemzeti 
és – adott esetben – a külföldi hajók által 
az érintett állomány tekintetében kifejtett 
teljes halászati erőkifejtésre vonatkozó 
valamennyi lényeges információknak az 
Unió és az érintett harmadik ország 
közötti cseréjéről.
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Or. en

Indokolás

A Tengerjogi Egyezmény alapján harmadik országok hozzáférést követelhetnek a kifogható 
mennyiség többletéhez (62. cikk (2) bekezdés). Az adatok, az átláthatóság stb. hiánya miatt 
sok esetben nehéz, ha nem éppen lehetetlen az EU számára hozzáférhető többletet 
számszerűsíteni. Az EU kétoldalú halászati megállapodásainak tartalmazniuk kell az annak 
biztosítására szolgáló feltételeket, hogy a külföldi halászati tevékenységek ne 
eredményezzenek túlhalászatot.

Módosítás 198
Rendeletre irányuló javaslat
7 rész – 41 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A fenntartható halászati 
megállapodások biztosítják, hogy az uniós 
halászhajók csak akkor működhetnek 
olyan harmadik országok vizein, 
amelyekkel megállapodás jött létre, ha a 
megállapodás mindkét fele által elfogadott 
eljárás szerint kiállított halászati 
engedéllyel rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

Az ún. „kizárólagossági klauzula” biztosítja, hogy bizonyos minimumfeltételek és megfelelési 
mérték vonatkozzon az uniós flotta egészére. A kizárólagossági klauzula hiányában a 
hajótulajdonosok magánmegállapodásokat köthetnének olyan harmadik országokkal, amelyek 
tekintetében az EU vagy akár a lobogó szerinti tagállam nem rendelkezik ellenőrzéssel vagy 
információval.

Módosítás 199
Rendeletre irányuló javaslat
7 rész – 41 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A fenntartható halászati 
megállapodásoknak az olyan helyzetek 
elkerülésének biztosítására irányuló 
rendelkezéseket kell tartalmazniuk, 
amelyekben a megállapodás alapján 
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kapott halászati lehetőségeiket kimerített 
uniós hajókat további halászati 
lehetőségek megszerzése érdekében 
átlajstromozzák a harmadik országba.

Or. en

Módosítás 200
Rendeletre irányuló javaslat
7 rész – 41 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A fenntartható halászati 
megállapodásoknak az ENSZ által 
elfogadott Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatában és más vonatkozó 
nemzetközi emberi jogi dokumentumban 
meghatározott demokratikus elvek és 
emberi jogok, valamint a jogállamiság 
feltétlen tiszteletben tartását előíró 
rendelkezéseket kell tartalmazniuk.

Or. en

Indokolás

Összhangban az EU külügyeire és fejlesztési politikájára vonatkozó általános megközelítéssel.

Módosítás 201
Rendeletre irányuló javaslat
7 rész – 41 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41a. cikk
Fenntartható halászati együttműködési 

megállapodások
(1) A közös tengeri medencékben 
összehangoltabb, összefüggőbb és 
fenntarthatóbb halászati politika elérése 
érdekében az Unió törekszik arra, hogy a 
lehető legrövidebb időn belül fenntartható 
halászati együttműködési 
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megállapodásokat kössön a szomszédos 
országokkal. E megállapodások uniós 
finanszírozást és műszaki támogatást 
írnak elő az érintett harmadik országok 
számára. E megállapodásokat a 
tisztességes és méltányos együttműködés 
szellemében kell megkötni, és azok célja a 
felelősségeknek az Unió és az érintett 
partnerország közötti méltányos 
megosztása.

Or. en

Indokolás

A fenntartható halászati együttműködési megállapodások célja finanszírozás és támogatás 
nyújtása az Unió szomszédos országainak a halászati szabályok 
továbbításáért/megosztásáért, valamint a halállományokkal való közös gazdálkodásért 
cserébe. Ebben az értelemben az EU saját halászati gazdálkodási modelljét közvetlenül 
exportálhatja a szomszédos országokba. Bizonyos földrajzi térségekben (különösen a földközi-
tengeri és fekete-tengeri térségben) a halászati megállapodások ilyen, együttműködésen 
alapuló modelljét kell alkalmazni.

Módosítás 202
Rendeletre irányuló javaslat
8 rész – 43 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az akvakultúra előmozdítása Az akvakultúra előmozdítása stratégiai 
uniós iránymutatások és nemzeti 
stratégiai tervek révén

Or. en

Módosítás 203
Rendeletre irányuló javaslat
8 rész – 43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az akvakultúra-ágazat 
versenyképességének javítása és az ágazati 
fejlesztés és innováció támogatása úgy, 
hogy 2023-ra az uniós akvakultúra-
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termékek számára lehetővé váljon az 
akvakultúra-termékek iránti uniós 
kereslet legalább 60%-ának kielégítése;

Or. en

Módosítás 204
Rendeletre irányuló javaslat
8 rész – 43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gazdasági tevékenység ösztönzése; b) a gazdasági tevékenység ösztönzése és 
támogatása;

Or. en

Módosítás 205
Rendeletre irányuló javaslat
8 rész – 43 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az életminőség javítása és a gazdaság 
diverzifikálása a parti és vidéki 
területeken;

c) az akvakultúra hozzájárulása a 
gazdasági teljesítmény javításához és 
diverzifikálásához, valamint az 
életminőség javításához a parti és vidéki 
területeken;

Or. en

Módosítás 206
Rendeletre irányuló javaslat
8 rész – 43 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az uniós akvakultúra-ágazat 
környezeti, társadalmi és gazdasági 
fenntarthatóságának előmozdítása;

Or. en
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Módosítás 207
Rendeletre irányuló javaslat
8 rész – 43 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) egészséges és biztonságos termékek 
biztosítása;

Or. en

Módosítás 208
Rendeletre irányuló javaslat
8 rész – 43 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adminisztráció egyszerűsítése, 
különösen az engedélyek terén;

a) a bürokrácia csökkentése és az 
adminisztráció egyszerűsítése, különösen 
az engedélyek terén;

Or. en

Módosítás 209
Rendeletre irányuló javaslat
8 rész – 43 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43a. cikk
Uniós kezdeményezések a fenntartható 

akvakultúra előmozdítására
(1) Az Unió az alábbiakra vonatkozó 
megfelelő kezdeményezésekkel járul hozzá 
a fenntartható akvakultúra 
előmozdításához:
a) az ágazati jogalkotás egyszerűsítése és 
az adminisztrációs terhek csökkentése 
uniós szinten;
b) az akvakultúra-tevékenységek 
integrálása más területekbe, például a 
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tengerparti övezetekre vonatkozó 
politikákba, tengeri stratégiákba, a tengeri 
területrendezésre vonatkozó 
iránymutatásokba, valamint a vízügyi 
keretirányelv és a környezetvédelmi 
politika végrehajtásába.
(2) Az Unió a következők révén támogatja 
a fenntartható uniós akvakultúra-
termékek előállítását és fogyasztását:
a) az akvakultúrára vonatkozó szigorú, 
átlátható és általános minőségi 
kritériumok kialakítása 2014-ig, amelyek 
végrehajtását az egész Unióban biztosítani 
kell, és amelyeknek biztosítaniuk kell, 
hogy az akvakultúra-tevékenységek 
lehetséges negatív ökológiai és társadalmi 
hatásai csökkenjenek és – adott esetben –
megszűnjenek;
b) az európai fogyasztók tudatosságának 
fokozása az uniós akvakultúra termékek 
jó minősége tekintetében;
c) az uniós és importált akvakultúra-
termékek nyomon követhetőségére 
vonatkozó szabályok meghatározása;
d) az akvakultúrára vonatkozó címkézési 
kritériumok bevezetése és erősítése uniós 
szinten a jó minőséget, fenntarthatóságot, 
ökológiai és biotermelési módszereket 
tükröző minimumnormák bevezetése 
érdekében;
e) egyenlő versenyfeltételek biztosítása az 
uniós akvakultúra piaci szereplők és 
termékek számára a behozott 
akvakultúra-termékekkel szemben; annak 
biztosítása, hogy a behozott akvakultúra-
termékeket a vonatkozó uniós minőségi 
normáknak – pl. ökológiai vagy állatjóléti 
normáknak – megfelelően állítják elő;
f) további finanszírozás nyújtása az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapból 
a környezeti szempontból fenntartható 
akvakultúra számára, különösen a kis- és 
közepes méretű piaci szereplők számára;



PE483.528v01-00 110/122 PR\892576HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 210
Rendeletre irányuló javaslat
8 rész – 43 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43b. cikk
Állatjólét

Az Unió és a tagállamok biztosítják az 
akvakultúra-tevékenységek alábbiakkal 
összhangban történő folytatását:
a) a tenyésztés céljából tartott állatok 
védelméről szóló európai egyezmény 
állandó bizottsága által a tenyésztett halak 
jóléte tekintetében elfogadott ajánlás, és
b) az Állat-egészségügyi Világszervezetnek 
a tenyésztett halak szállítás közbeni 
jólétéről és a tenyésztett halak emberi 
fogyasztási célú elkábítása és leölése jóléti 
szempontjairól szóló ajánlásai.

Or. en

Módosítás 211
Rendeletre irányuló javaslat
8 rész – 44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az 52. és 54. cikkel összhangban létre kell 
hozni egy akvakultúrával foglalkozó 
tanácsadó testületet.

Or. en

Módosítás 212
Rendeletre irányuló javaslat
9 rész – 45 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fejlessze a piacok átláthatóságát, 
különös tekintettel a gazdasági ismeretekre, 
valamint a halászati és akvakultúra-
termékek uniós piacára az ellátási lánc 
mentén, továbbá tekintettel a fogyasztók 
tudatosságára;

d) fejlessze a piacok átláthatóságát, 
különös tekintettel a gazdasági ismeretekre, 
valamint a halászati és akvakultúra-
termékek uniós piacára az ellátási lánc 
mentén, továbbá tekintettel a fogyasztók 
tájékoztatására és tudatosságára;

Or. en

Módosítás 213
Rendeletre irányuló javaslat
10 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a piaci szereplők megfelelőségi 
kultúrájának fejlesztése;

d) a piaci szereplők, hajótulajdonosok és 
halászok megfelelőségi kultúrájának 
fejlesztése;

Or. en

Módosítás 214
Rendeletre irányuló javaslat
11 rész – 50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



PE483.528v01-00 112/122 PR\892576HU.doc

HU

Indokolás

Erőteljes ösztönzőkre van szükség a KHP-nak való megfelelés fokozása érdekében.

Módosítás 215
Rendeletre irányuló javaslat
11 rész – 51 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piaci szereplők számára biztosított 
pénzügyi támogatás feltételei

A piaci szereplők, hajótulajdonosok és 
halászok számára biztosított pénzügyi 
támogatás feltételei

Or. en

Módosítás 216
Rendeletre irányuló javaslat
11 rész – 51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 217
Rendeletre irányuló javaslat
11 rész – 51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 218
Rendeletre irányuló javaslat
11 rész – 51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 219
Rendeletre irányuló javaslat
12 rész – 53 cikk – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A Bizottság az EUMSZ 43. cikkének 
(2) bekezdése alapján elfogadandó 
intézkedésekre irányuló javaslatok –
például a többéves terve vagy technikai 
intézkedési keretek – és az e rendelet 55. 
cikke alapján elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok tekintetében 
konzultál a kifejezetten az érintett 
földrajzi térség halászatával kapcsolatos 
tanácsadó testületekkel, valamint a 
tudományos, műszaki és gazdasági 
bizottsággal.

Or. en
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Módosítás 220
Rendeletre irányuló javaslat
12 rész – 53 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
az akvakultúrához kapcsolódó 
problémákkal kapcsolatban, az 
illetékességi területükön, és megoldásokat 
javasolhatnak e problémák leküzdése 
céljából;

Or. en

Módosítás 221
Rendeletre irányuló javaslat
12 rész – 53 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a feladataik ellátásához szükséges 
bármely más tevékenységet folytathatnak;

Or. en

Módosítás 222
Rendeletre irányuló javaslat
12 rész – 53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság és adott esetben az érintett 
tagállam ésszerű időn belül választ ad az
(1) bekezdés alapján kapott bármely 
ajánlásra, javaslatra vagy tájékoztatásra.

2. A Bizottság és adott esetben az érintett 
tagállam megfelelően figyelembe veszi az 
(1) bekezdés alapján kapott véleményeket 
és ajánlásokat, és – amennyiben a végső 
intézkedések eltérnek ezektől a 
véleményektől és ajánlásoktól – részletes 
magyarázatot adnak az eltérés okaira. A 
Bizottság és – adott esetben – az érintett 
tagállam ésszerű időn belül választ ad a (-
1) és (1) bekezdés alapján kapott bármely 
véleményre, ajánlásra, javaslatra vagy 
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tájékoztatásra. A tanácsadó testületek a (-
1) és (1) bekezdés szerinti bármely 
vélemény, ajánlás vagy javaslat 
elfogadása előtt tudományos tanácsadás 
érdekében konzultálnak a tudományos, 
műszaki és gazdasági bizottsággal.

Or. en

Módosítás 223
Rendeletre irányuló javaslat
12 rész – 54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tanácsadó testületek a halászati piaci 
szereplőket képviselő szervezetekből és a 
közös halászati politikával érintett más 
érdekcsoportokból – pl. munkavállalókból, 
környezetvédő szervezetekből és fogyasztói 
csoportokból, valamint tudósok és a 
nemzeti vagy regionális hatóságok 
képviselőiből – állnak. Az összetétel 
biztosítja a halászati ágazat teljes 
sokféleségének megfelelő képviseletet és 
azt, hogy a közgyűlésben és a végrehajtó 
bizottságban legalább a helyek felét a 
halászati ágazaton kívüli képviselők 
számára biztosítsák.

Or. en

Módosítás 224
Rendeletre irányuló javaslat
14 rész – 57 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 199/2008/EK rendelet hatályát veszti. törölve

Or. en
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Indokolás

Az adatgyűjtési irányelvet nem kell hatályon kívül helyezni. A szükséges változtatásokat a 
rendes jogalkotási eljárás keretében kell elvégezni.

Módosítás 225
Rendeletre irányuló javaslat
14 rész – 57 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

57a. cikk
Felülvizsgálat

A Bizottság 2022 végéig jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
közös halászati politika működéséről és 
végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 226
Rendeletre irányuló javaslat
14 rész – 58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 57. cikk (4) bekezdésétől eltérően a 
199/2008/EK rendeletet továbbra is 
alkalmazni kell a 2011-2013. évekre 
vonatkozó adatok gyűjtése és kezelése 
tekintetében elfogadott nemzeti 
programok vonatkozásában.

törölve

Or. en

Indokolás

Az adatgyűjtési irányelvet nem kell hatályon kívül helyezni. A szükséges változtatásokat a 
rendes jogalkotási eljárás keretében kell elvégezni.

Módosítás 227
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet
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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, 
makréla, 
fattyúmakréla, 
hering)

Valamennyi 
illetékességi 
terület (kivéve a 
Balti-tengert, a 
Földközi-tengert 
és az 
akvakultúrát)

Nyíltvízi 
állományok (kék 
puha tőkehal, 
makréla,
fattyúmakréla, 
hering)

Valamennyi 
illetékességi 
terület (kivéve a 
Balti-tengert, a 
Földközi-tengert 
és az 
akvakultúrát)

Nyílt 
tengeri/hosszú 
távú flotta

Valamennyi nem 
uniós víz 

Nyílt 
tengeri/hosszú 
távú flotta

Valamennyi nem 
uniós víz 

Akvakultúra Akvakultúra, az 
5. cikkben 
meghatározottak 
értelmében

Akvakultúra Akvakultúra, az 
5. cikkben 
meghatározottak 
értelmében

A halászatokkal A 2. és 3. cikkben 
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és piacokkal 
foglalkozó 
általános 
tanácsadó 
bizottság

meghatározott 
célkitűzések 
végrehajtásával 
összefüggő 
horizontális 
kérdések, 
valamint a közös 
piacszervezéssel 
kapcsolatos 
kérdések

Or. en
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INDOKOLÁS

Indokolás

A jelenlegi közös halászati politika szinte teljes kudarcot vallott. Lehetetlennek bizonyult a 
már régóta fennálló problémák megoldása (túlhalászás, túlkapacitás, a halászati ágazat 
számos vállalkozásának rossz gazdasági helyzete, a halászat visszaesése miatt kialakuló 
szociális problémák sok part menti régióban). A tartós negatív trend megfordítása és 
Európában a fenntartható és sikeres halászat kialakítása érdekében az új alaprendeletnek 
ambiciózus alapot kell képeznie.

Az előadó jelentéstervezete a lényeges pontokban az előadó a közös halászati politika 
reformjáról szóló munkadokumentumain alapul (PE 480.830, PE 491.603 és PE 480.832), 
ugyanakkor a jelentéstervezet ötleteinek további kidolgozásához nagyon hasznos volt a 
Parlament, a Tanács, a Bizottság és a nyilvánosság által e munkadokumentumokhoz fűzött 
számos konstruktív észrevétel.

Most röviden a jelentéstervezet legfontosabb pontjait vázoljuk fel.

Maximális fenntartható hozam (MSY)

A Bizottság a rendelet céljaként azt javasolja, hogy 2015-ig minden állományt egy szintre 
hozzanak a maximális fenntartható hozammal. Az előadó támogatja ezt a célt. A cél elérése 
érdekében az EU-nak törekednie kell a 2002-ben Johannesburgban önkéntesen elfogadott 
kötelezettségvállalás lehető legteljesebb betartására. 

Az azonban nem elégséges, hogy a 2. cikk alapvetően rögzíti a célt. Ezen túlmenően a 
Tanácsot jogilag kötelezni kell arra, hogy a halászati állománypusztulási arányt 2015-ig a 
maximális fenntartható hozammal összeegyeztethető szintre (Fmsy) csökkentse. Sőt, az 
erősen túlhalászott állományok tekintetében az állománynövekedés lehetővé tétele érdekében 
átmenetileg még jobban csökkenteni kell a halászati állománypusztulási arányt.

Az összes fogás kirakodásának kötelezettsége / visszaengedési tilalom

A javasolt kirakodási kötelezettséget fenn kell tartani, mivel ezzel kifejezetten ösztönzik a 
szelektivitás fokozását és ezáltal a nem kívánt járulékos fogások elkerülését. Intelligensen 
végrehajtva ez az intézkedés hosszú távon nagyobb kirakodási mennyiségeket eredményez.

Azonban annak érdekében, hogy a kötelező kirakodás elérje a kívánt sikert, néhány ponton 
mégis módosítani kell, és ki kell egészíteni a bizottsági javaslatot. Ezek közé tartoznak többek 
között:

– a tagállamok kötelezettsége, hogy a szelektivitás javítása érdekében kísérleti 
projekteket hajtsanak végre azzal a céllal, hogy felkészítsék a halászokat a kirakodási 
kötelezettségre, és segítséget nyújtsanak nekik a járulékos fogások csökkentésében;

– a szelektivitás javítására nyújtott pénzügyi támogatás átirányítása azokra a 
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halászatokra, ahol különösen nehéz megvalósítani a kötelező kirakodást;

– a fokozatos, halászaton (és nem fajokon) alapuló megközelítés, hogy a kirakodási 
kötelezettség hatálybalépése előtt többéves tervekben ki lehessen dolgozni a részletes 
szabályokat;

– a kirakodási kötelezettség bevezetését a halászok számára megkönnyítő szabályok. 
Ide tartoznak többek között a kismennyiségű, a szárazföldön nem feldolgozható 
járulékos fogásokra vonatkozó de minimis kivételek, valamint azon járulékos fogások 
mentesítése, amelyeknél a tengerbe való visszaengedés során nagy a túlélés 
valószínűsége.

Egyéni és kollektív halászati koncessziók átlátható rendszere

A Bizottság által javasolt átruházható halászati koncessziókkal szembeni kritika elsősorban a 
koncessziók átruházhatóságát és az ehhez kapcsolódó pénzbeli értéküket támadja.

Az előadó rá kíván mutatni a halászati koncessziók egy további aspektusára is: Ezek nem 
csupán pénzügyi értéket képviselnek a halászok számára, hanem garantált halászati jogot is. A 
halász tudja, hogy egy meghatározott futamidőre jogosult a nemzeti kvóta egy bizonyos 
részének halászatára, ami növeli tervezési biztonságát. E tervezési biztonság környezeti 
szempontból is kedvező, hiszen az érintett halásznak egy egész éve van a kvótája halászatára, 
és nem kell arra törekednie, hogy a lehető leggyorsabban és a lehető legtöbbet halásszon.

Ezen előnyök kihasználása érdekében – anélkül, hogy meghatároznák a halászati 
jogosultságok pénzbeli értékét – az előadó ezért azt javasolja, hogy a 27. cikkből töröljék az 
„átruházható” szót. Az átruházható halászati koncesszióból így halászati koncesszió lesz. A 
halászati koncessziók így a tagállam tulajdonában maradnak, és csak korlátozott időtartamra 
ruházzák át őket a halászokra. 

A javaslat lehetővé teszi, hogy a halászati koncessziók önkéntes alapon összekapcsolhatók 
legyenek annak érdekében, hogy lehetővé váljon hagyományos közös kezelésük vagy 
termelői szervezetek általi kezelésük.

Természetesen igen fontos kérdés, hogy ki kapja meg ezeket a halászati koncessziókat. A 
tagállamoknak társadalmi és ökológiai kritériumokat kellene kötelezően figyelembe venniük, 
hogy erősítsék a helyi kisléptékű halászatot és a szelektív halfogási gyakorlatokat. 

Túlkapacitások csökkentése

Az előadónak meggyőződése, hogy a túlkapacitások kérdése sürgősen megoldandó probléma 
számos európai halászatban. Az átruházható halászati koncessziók a gazdasági koncentráció 
alapján eszközt kínálnak a túlkapacitások csökkentésére. Ez azonban csak olyan flották 
esetében igaz, amelyek teljes kifogható mennyiségek (TAC-ok) és kvóták által szabályozott 
fajokat halásznak. A halászati erőkifejtés alapján meghatározott halászati korlátozás – ahogy 
azt például a földközi-tengeri halászatról szóló 1967/2006/EK rendelet szabályozza –
láthatóan nem egyeztethető össze az átruházhatósággal.
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A javaslat lehetőséget ad az érintett tagállamoknak, hogy a fogási kapacitások és a 
rendelkezésre álló halászati lehetőségek összehangolása érdekében alternatív eszközöket 
alkalmazzanak. Az érintett halászatoknak csak akkor kell átruházhatóvá tenniük a halászati 
koncessziókat, amennyiben ez 6 éven belül nem sikerül.

Ennek során a kapacitások kiigazítását elsősorban a tagállamok között kell összehangolni, 
erre lehet és kellene használni a többéves terveket.

A javaslat emellett világossá teszi, hogy a tagállamok korlátozhatják a halászati koncessziók 
átruházhatóságát, például amikor megtiltják a koncessziók bizonyos flottaszegmensek közötti 
átruházását.

Regionalizálás / konzultáció az érdekelt felek csoportjaival

Az előadó javaslata javítani kívánja a tagállamok közötti koordinációt annak érdekében, hogy 
amikor a hatásköröket többéves terv vagy technikai keretrendelet útján átruházzák a 
tagállamokra, ne jöjjön létre egy különböző nemzeti intézkedésekből álló „rongyszőnyeg”.

A jelentéstervezet ezért felszólítja a tagállamokat, hogy a nemzeti („regionalizált”) 
intézkedések elfogadásakor működjenek együtt.

Ezzel egyidejűleg megerősítik a tanácsadó testületeket (a korábbi „regionális tanácsadó 
testületeket”), amennyiben azokkal az intézkedések meghozatala előtt a Bizottságnak és a 
tagállamoknak is konzultálniuk kell. A Bizottságnak és a tagállamoknak helytálló indokolást 
kell bemutatniuk, ha eltérnek az ajánlásoktól. A tanácsadó testületek így képesek biztosítani a 
tagállamok által elfogadott intézkedések koherenciáját. Részvételük emellett növeli a 
bevezetett szabályozások elfogadottságát a halászati ágazatban és a civil társadalomban. 

A koherencia javítására és a közös halászati politika céljai megvalósításának biztosítására 
irányuló további intézkedésként a Bizottságnak rendszeresen értékelnie kell a nemzeti szinten 
elfogadott intézkedéseket.

A tanácsadó testületeket a kirakodási kötelezettség bevezetésekor is meg kell hallgatni, és 
annak hatálybalépése előtt javaslatokat kell előterjeszteni a teljesen dokumentált halászat 
végrehajtására. A tanácsadó testületeknek emellett javaslatokat kell kidolgozniuk az olyan 
halakra vonatkozó mentességekre, amelyek esetében visszaengedéskor nagy a túlélés 
valószínűsége. E javaslatokat természetesen később még tudományos szempontból is meg kell 
vizsgálni.

A halállományok helyreállítására irányuló kiegészítő intézkedések 

A jelentéstervezet túlmutat a Bizottság javaslatán annyiban, hogy a 7a. (új) cikkben egy 
kiegészítő intézkedést javasol, miszerint a tagállamok 3 éven belül kötelesek felségvizeik 10–
20 százalékát lezárni a halászat előtt. Ez az eszköz egyrészt az érzékeny élőhelyek védelmére 
használható, másrészt azonban a halállomány reprodukciós képességének növelésében is 
segíthet, például ha lezárják a halászat előtt az ívóhelyeket. Különösen hatékony ez az eszköz 
olyan területeken, ahol eddig nem folyt kielégítő állománygazdálkodás, és ahol nem áll 
rendelkezésre elegendő adat.
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A Földközi-tengerre vonatkozó átmeneti intézkedés 

Az EU jelenleg nem határoz meg fogási határt a földközi-tengeri állományokra. Még ha 
vannak is dicséretre méltó nemzeti kezdeményezések, és a földközi-tengeri halászatról szóló 
1967/2006/EK rendelet végrehajtása mozgásba is hozta a földközi-tengeri halászati 
gazdálkodást, a helyzet továbbra sem kielégítő. A Földközi-tengeren különösen magas a 
túlhalászott állományok száma, az adathelyzet pedig különösen rossz. Az ellenőrzési 
intézkedéseket a flották elaprózódott szerkezete miatt nehéz végrehajtani.

A Földközi-tengeren az egyik legnagyobb probléma az 1967/2006/EK rendelet 
végrehajtásának ellenőrzése és a kirakodások ellenőrzése, mivel nagyon sok különböző kis 
kikötő és kirakodási lehetőség van. Az előadó ezért javasolja, hogy a Földközi-tengeren 
vezessék be a területalapú halászati jogok (TURF) rendszerét. Ennek keretében egy 
halászcsoporthoz egy meghatározott területet rendelnek, ahol halászhatnak. Ez a 
jogosultságon alapuló eszköz növeli a halászok felelősségérzetét. Emellett lehetővé teszi az 
önellenőrzés, illetve a maguk a halászok által ellátott kölcsönös ellenőrzés formáit, hiszen a 
halászoknak érdekükben áll majd, hogy senki se halásszon illegálisan a területükön. 

A tagállamoknak a TURF-ok földrajzi meghatározásakor figyelembe kell venniük a halászat 
elől elzárt területek helyzetét, így kapcsolva össze egymással e két gazdálkodási eszközt.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy úgy korlátozzák a halászati 
állománypusztulás arányát a TURF-ok területén, hogy elérjék a rendelet céljait, különösen a 
maximális fenntartható hozamra irányuló célt. Ezeket a korlátozásokat – amelyek fogási határ 
vagy a halászati erőkifejtés korlátozásának formáját ölthetik – természetesen össze kell 
hangolni azon TURF-ok között, ahol ugyanazokat a fajokat halásszák. Amennyiben idővel 
javul az adathelyzet, a Tanács hosszú távon néhány állomány tekintetében fogási határt vagy 
erőkifejtési korlátozást vezethet be.

A közös halászati gazdálkodás terén harmadik országokkal folytatott partnerségek

A Földközi-tenger medencéjében, ahol az EU a halállományokon nem uniós tagállamokkal 
osztozik, az EU-nak törekednie kell a jobb közös halászati gazdálkodás megvalósítására. E 
célból nem csupán a regionális halászati szervezeteken belüli együttműködést kell javítani, 
hanem ezenkívül kétoldalú, illetve indokolt esetben többoldalú együttműködési
megállapodásokat is kell kötni. Az EU e megállapodások keretében pénzügyi forrásokat és 
technikai segítségnyújtást bocsáthat rendelkezésre. Ezért cserébe a partnerország 
kötelezettséget vállal az EU gazdálkodásával összeegyeztethető hatékony halászati 
gazdálkodásra.


