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RÖVID INDOKOLÁS

Az európai halászati ágazat évente mintegy 6,4 millió tonna halat állít elő. A halászat és a 
feldolgozóipar több mint 350 000 embert foglalkoztat. Ezek alapján megállapítható, hogy az 
ágazat jelentős mértékben hozzájárul a régiók gazdasági és szociális jólétéhez.

A közös halászati politikára vonatkozóan – beleértve az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapot – az új rendeletek által javasolt intézkedések veszélyeztethetik a halászokat és az 
európai part menti és tengeri régiók fejlődését. A Bizottságnak arra is ügyelnie kell, hogy 
figyelembe vegye az e rendeletek által komolyan érintett legkülső régiók egyedi jellemzőit.

1. A reform azon területei, melyek árthatnak a régiók fejlődésének

A közös halászati politika új reformjának először is a helyi szinten folytatott, ténylegesen 
regionális gazdálkodást kell garantálnia, amely figyelembe veszi az egyes országok és 
halászterületek flottáinak, halászfelszereléseinek és halállományainak sokszínűségét.

A közös halászati politikának ezenkívül a tagállamok felségterületéhez tartozó vizeken, azok 
kizárólagos gazdasági övezeteiben és a szomszédos tengerfenekek vonatkozásában 
tiszteletben kell tartania ez ezekre vonatkozó jogszabályokat. Drámai hatása lenne annak, ha a 
kizárólagos halászterületekhez való egyenlő hozzáférés nevében a kizárólagos gazdasági 
övezeteket megnyitnák valamennyi közösségi és azon kívüli flotta előtt. Ez tönkretenné a 
megóvandó tengeri ökoszisztémát és a helyi halászközösségek gazdasági fenntarthatóságát.

Az is fontos, hogy az új közös halászati politika tartósan védje a part menti és kisüzemi 
halászat érdekeit az erőforrások fenntartható kiaknázásának és a tartós gazdasági és szociális 
feltételek garantálása érdekében.

Az is fontos, hogy közép- és hosszú távon virágzó jövőt biztosítsunk valamennyi európai 
tengeri régió halászati ágazatának, az erőfeszítéseket a halállományok szükséges 
helyreállítására fókuszálva. Nem azonos erőfeszítéseket kell azonban tenniük az Északi-
tenger, a Karib-tenger, a Földközi-tenger vagy az Indiai-óceán halászainak. Ha az Európai 
Bizottság nem vizsgálja meg alaposan az egyes medencék léptékéhez szabott erőfeszítéseket, 
a teljes halászat jövője kerül veszélybe. Az előadó maradéktalanul támogatja az erőforrások 
védelme és helyreállítása révén történő fenntartható halászat célkitűzéseit, mivel a jelenlegi 
kizsákmányolási szinten maradva 2050-re egyetlen ismert hal- és rákfaj sem áll majd a 
kereskedelmi halászat rendelkezésére.

A túlhalászat nyilvánvalóan a halászati erőforrásokkal való nem megfelelő gazdálkodás 
következménye; ugyanakkor a közhatóságoknak is felróható. Az állományok 
helyreállításához szükséges erőfeszítések tehát nem valósulhatnak meg sem a halászok, sem a 
tengeri régiók fejlődésének kárára. Kollektív erőfeszítésekre van szükség. Szükséges tehát, 
hogy a helyreállítási tervek, a többéves irányítási tervek és az ökoszisztémák védelmére 
hozott intézkedések gazdasági és szociális hatásait elszenvedő halászati ágazat munkavállalói 
számára kárpótlási mechanizmusokat vezessenek be. 
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Az előadó ellenzi azokat a próbálkozásokat is, melyek átruházható halászati koncessziók 
rendszere révén a halállományok feletti tulajdonjogok bevezetésére törekednek. A tengerek 
privatizálásának gazdasági és társadalmi következményei katasztrofálisak lennének.

2. A legkülső régiók halászata valós körülményeinek figyelembe vétele

Tagadhatatlan, hogy a közös halászati politika elvei és szabályai nem idomulnak a legkülső 
régiók valós körülményeihez. Az EUMSZ európai rendeletekben nem kellő mértékben 
használt 349. cikkét kifejezetten meg kell említeni a halászathoz kapcsolódó valamennyi 
rendeletben, és főképpen alkalmazni kell. Ennek célja, hogy az európai politikák 
koherenciájára törekedjünk, és valamennyi legkülső régió tekintetében alkalmazzuk azt. A 
Bizottság nem feledkezhet meg arról, hogy egyfelől az Unió tagállamaival közös tengeri 
területeken osztozunk; másfelől pedig, hogy a legkülső régiók eltérő halfajok által 
benépesített, az AKCS-országokkal közös tengeri területeken osztoznak, ahol az állományok 
állapota és a halászati gyakorlatok is eltérők. A halászati gyakorlatok differenciált 
megközelítése szükséges tehát attól függően, hogy az északi vagy a déli féltekén vagyunk.

Fontos továbbá, hogy megalakuljon a legkülső régiók tanácsadó testülete, három, földrajzilag 
különálló albizottsággal. Hátrányos megkülönböztetést jelent, hogy a regionális tanácsadó 
testületek létrehozása óta az Indiai-óceánon és a Karib-térségben található legkülső régiókat 
távol tartották. Ebben a legkülső régiók számára létrehozandó regionális tanácsadó testületben 
engedélyezni kell a helyi államok és az adott területen tevékenykedő európai halászok 
részvételét. Ez a testület lehetővé teszi az EU számára a nemzetközi halászati irányítás 
kialakításában játszott szerepének megerősítését; amely dimenzió nem elhanyagolható, mivel 
az EU legkülső régióinak és TOT-jainak köszönhetően a világ első számú halászati térsége.

Szükséges, hogy a közös halászati politika reformja garantálja a tengerentúli flottákra 
vonatkozó egyedi szabályok fenntartását is, és engedélyezze a part menti halászflották 
megújításának és modernizálásának támogatását a vizsgált tengeri területek szerint 
differenciálva, azokon a területeken, ahol a haltartalékok lehetővé tehetik az ágazat 
növekedését.

A közös halászati politika reformjának ügyelnie kell ezenkívül a távoli fekvéssel és 
szigetjelleggel összefüggő támogatási program pénzügyi rendelkezéseinek lényegi 
fenntartására, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alap és a POSEI halászatra 
vonatkozó része közötti intelligens összehangolásra.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

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

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

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

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3 a) A legkülső régiók földrajzi helyzete 
és a halászati ágazat e régiókbeli 
egyedisége miatt szükséges, hogy a közös 
halászati politikát és a hozzá kapcsolódó 
alapokat ki lehessen igazítani, és hogy 
azok igazodhassanak az ezekre a régiókra 
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jellemző egyedi vonásokhoz, korlátokhoz, 
többletköltségekhez és egyedi valós 
körülményekhez, melyek miatt e régiók 
alapvetően eltérnek az Európai Unió többi 
részétől. A 349. cikket ennek értelmében e 
régiók saját célkitűzéseinek 
megvalósítására és halászati ágazatuk 
fejlesztésére kell használni a 
fenntarthatóság célkitűzésének szem előtt 
tartásával, azokban az esetekben, amikor 
a rendelet nincs hozzáigazítva e régiók 
közül egyhez vagy többhöz.

Módosítás 4Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

tekintetében, illetve együttműködés más 
államokkal e célból; az elővigyázatossági 
megközelítés széles körű alkalmazása a 
halállományok megőrzésére, kezelésére és 
kiaknázására; az állományvédelmi és -
kezelési intézkedések 
összeegyeztethetőségének biztosítása a 
különböző hatásköri státusszal rendelkező 
tengeri területeken előforduló tengeri 
erőforrások esetében; a tengerhasználat 
más jogszerű formáinak kellő figyelembe 
vétele. E célkitűzésekhez pozitívan lehetne 
hozzájárulni a nemzetközi vizeken, ahol a 
túlhalászás és az illegális halászat valós 
világszintű problémát jelent, ha e rendelet 
értelmében három albizottságból 
(délnyugati vizek, az Indiai-óceán 
délnyugati területei és az Antillák és 
Guyana medencéjének vizei) álló 
tanácsadó bizottság jönne létre a 
legtávolabbi területek számára. Az ENSZ 
tengerjogi egyezménye ötödik részének 66. 
cikke a tagállamok számára bizonyos 
rendelkezések betartását is előírja az 
anadróm halfajok állományainak 
megőrzése érdekében. A közös halászati 
politikának segítenie kell az Uniót az 
említett nemzetközi eszközökből fakadó 
nemzetközi kötelezettségei megfelelő 
teljesítésében. Amennyiben a tagállamok a 
közös halászati politika keretében 
állományvédelmi és kezelési 
intézkedéseket hoznak, akkor egyúttal úgy 
kell eljárniuk, hogy az minden tekintetben 
összhangban legyen a szóban forgó 
nemzetközi eszközökből fakadó 
nemzetközi állományvédelmi és 
együttműködési kötelezettségekkel.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) A biodiverzitásról szóló, 2010. évi 
nagojai világkonferencián az Európai 
Unió és tagállamai elkötelezték magukat a 
biológiai sokféleség csökkenése elleni 
küzdelem mellett. Elfogadták a világ 
biológiai sokféleségének védelmét célzó 
tízéves stratégiai programot, melynek 
célkitűzései a halászati ágazat terén az 
alábbiakra vonatkoznak: (1) a hal- és 
gerinctelen állomány kezelése és 
fenntartható kiaknázása ökoszisztémákon 
alapuló megközelítés alkalmazása révén, a 
túlhalászás elkerülése érdekében 
helyreállító intézkedéseket foganatosítva 
minden kimerült vagy fenyegetett faj 
vonatkozásában, és elkerülve a halászat 
veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákra 
gyakorolt negatív hatásait; (2) az 
akvakultúra-tenyésztőtelepek fenntartható 
kezelése; (3) a termesztett növények, a 
tenyésztésre szánt vagy háziállatok és vad 
változataik genetikai sokféleségének 
fenntartása, minimálisra csökkentve a 
genetikai eróziót; (4) a part menti és 
tengeri területek legalább 10%-a 
védelmének megvalósítása 2020-ig.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A halászati célkitűzéseket a 2011–2020
biológiai sokféleségi stratégiai tervről 
szóló határozat rögzítette, és a közös 
halászati politikának biztosítania kell az 
Európai Tanács által elfogadott biológiai 
sokféleségi célokat, továbbá az

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

„Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia” című 
bizottsági közlemény célkitűzéseivel való 
összhangot, különösen az elérendő 
maximális fenntartható hozam területén.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A közös halászati politikának – ahol 
szükséges – teljes mértékben figyelembe 
kell vennie az állat-egészségügyi,
állatjóléti, élelmiszer- és 

(11) A közös halászati politikának – ahol 
szükséges – teljes mértékben figyelembe 
kell vennie az állat-egészségügyi, az 
állatokkal való jó bánásmódhoz 
kapcsolódó, továbbá élelmiszer- és 
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takarmánybiztonsági szempontokat. takarmánybiztonsági szempontokat.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) A közös halászati politika 
végrehajtásának figyelembe kell vennie az 
integrált tengerpolitika más tengeri 
ügyeivel való kölcsönhatást, felismerve, 
hogy az Európa területét övező óceánokkal 
és tengerekkel kapcsolatos minden ügy 
összefügg egymással, beleértve a tengeri 
területhasználat-tervezést is. A különböző 
ágazati politikák igazgatása során 
biztosítani kell a koherenciát és az 
integrációt az Atlanti-óceán, az Indiai-
óceán, a Balti-tenger, az Északi-tenger, a 
Kelta-tenger, a Vizcayai-öböl és az ibériai 
partvidék, valamint a Földközi-tenger és a 
Fekete-tenger medencéje vonatkozásában.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14 a) Az integrált tengerpolitika és a 
közös halászati politika keretében el kell 
ismerni a legkülső régiók sajátosságait, 
különösen azokét, amelyek kontinentális 
talapzattal nem rendelkeznek, és 
erőforrásaik a halászterületekben és a 
fenékhegyekben összpontosulnak. Ezeket 
az érzékeny bioföldrajzi övezeteket és 
hozzáférhetőségüket védelem alá kell 
helyezni, és a bennük található 
erőforrások függvényében szabad csak 
kiaknázni.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A legkülső régiók körüli tengeri 
biológiai erőforrásokat továbbra is 
különlegesen kell védeni, mivel ezek 
hozzájárulnak e szigetek helyi 
gazdaságának megőrzéséhez, tekintettel e 
szigetek strukturális, társadalmi és 
gazdasági helyzetére. Ezért az EUMSZ 
349. cikke és 355. cikkének (1) bekezdése 
értelmében fenn kell tartani ezeken a 
vizeken bizonyos halászati tevékenységek 
kizárólagosságát azon hajók tekintetében, 
amelyeket a legkülső régiók kikötőiben 
jegyeztek be. Azok a legkülső régiók 
azonban, amelyek így kívánják, 
megtarthatják azt a számukra biztosított 
lehetőséget, hogy megállapodások 
keretében szomszédos harmadik országok 
hajói számára engedélyezzék a 
felségterületükhöz tartozó vizeken történő 
halászatot, amennyiben kikötőikben 
kirakodják a teljes halászott mennyiséget.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15 a) Különös figyelmet kell szentelni a 
balti-tengeri vadon élő lazacok 
védelmének. A Nemzetközi Tengerkutatási 
Tanács (ICES) véleménye szerint a vadon 
élő lazacállományok szintje nem 
fenntartható. Az ICES úgy véli, hogy a 
lazacállományok szabályozásának a 
populáció helyzetének az adott folyóra 
vonatkozó értékelésén kell alapulnia. 
Véleménye szerint a különböző 
populációk között különbséget nem tevő 
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tengeri halászat határozottan megnehezíti, 
hogy a lazacok felvándoroljanak annak a 
folyónak az ívóhelyére, ahonnan 
származnak. A vadon élő lazacállományok 
magas szintjének helyreállítása szintén 
fontos az Európa északi részén lévő, 
ritkán lakott régiók szempontjából, mert a 
vadon élő lazac igen fontos forrás az 
északi folyók medencéjében élők és a 
regionális gazdaság számára.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 14

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 

(18) Intézkedésekre van szükség ahhoz, 
hogy tájékoztató kampányok révén 
felhívják a figyelmet a nem szándékos 
fogások és a visszadobott halak 
mennyiségére és a lehető legnagyobb 
mértékben csökkentsék azt. 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 
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a kötelezettséget, hogy a kezelt 
állományokból az uniós vizeken vagy az 
uniós halászhajókkal kifogott valamennyi 
halászzsákmányt ki kell rakodni.

halászat pénzügyi életképességére. Elő kell 
írni és fokozatosan, tervezett módon meg 
kell valósítani azt a kötelezettséget, hogy a 
kezelt állományokból az uniós vizeken 
vagy az uniós halászhajókkal kifogott 
valamennyi halászzsákmányt ki kell 
rakodni.

Indokolás

A visszadobások felszámolását, amelynek számításba kell vennie a különböző halászterületek 
sajátosságait, fokozatosan, tervezett módon és megfelelő határidőn belül kell végezni.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(22) A halászati ipar bizonytalan gazdasági 
helyzetének tekintetében és számos part 
menti és szigeteken élő közösség
halászattól való függősége miatt szükséges 
a viszonylagos stabilitás elvének 
felülvizsgálata és a halászati 
tevékenységek stabilitásának biztosítása, 
valamint ezen ágazat és a tőle függő 
régiók gazdasági-társadalmi 
fenntarthatóságának biztosítása a
halászati lehetőségek tagállamok közötti 
felosztásával, az egyes tagállamokra 
megállapított állományrészek alapján és 
figyelembe véve halászati kapacitásukat.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve a közös halászati politika hatálya 
alá tartozó állományok többsége 
tekintetében minden, legalább 15 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni a tagállamok által önkéntesen 
elfogadott, átruházható halászati 
koncessziók rendszerét. A tagállamok a 
vontatott halászfelszereléstől eltérő 
eszközöket alkalmazó, legfeljebb 15 m 
hosszú hajókat kizárhatják a halászati 
koncessziókból . Ez a rendszer biztosan 
hozzájárul a flottakapacitás kiigazításához 
abban az esetben, ha túlhalászás tényét 
állapítják meg, 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.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) A legkülső régiók halászatának 
alapvetően kisüzemi jellege miatt az 
illetékes regionális szervek gondjára kell 
bízni az e régiók kikötőiben lajstromba 
vett flották kapacitása megfelelő irányítási 
rendszerének megállapítását.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(37) Meg kell erősíteni a halászattal 
kapcsolatos tudományos ismereteket a 
nemzeti szinten elfogadott halászati 
tudományos adatgyűjtési eszközök, a más 
tagállamokkal összehangolt kutatási és 
innovációs programok, az uniós kutatási és 
innovációs kereteszközök, valamint a 
szakértő emberi erőforrások és pénzügyi 
támogatás megerősítése útján.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az Európai Uniónak nemzetközileg 
népszerűsítenie kell a közös halászati 
politika célkitűzéseit. Ennek érdekében az 
Uniónak törekednie kell a regionális és 
nemzetközi szervezetek teljesítményének 
növelésére a nemzetközi halállományok 
védelme és az ezekkel való gazdálkodás 
terén, népszerűsítenie kell a tudományos 
alapú döntéshozatalt és a megnövelt
megfelelősséget, a nagyobb átláthatóságot
és érintettek fokozott részvételt, és 
küzdenie kell az illegális, a bejelentetlen és 
a szabályozatlan halászati tevékenységek 
ellen.

(38) Az Európai Uniónak nemzetközileg 
népszerűsítenie kell a közös halászati 
politika célkitűzéseit. Ennek érdekében az 
Uniónak törekednie kell a regionális és 
nemzetközi szervezetek teljesítményének 
növelésére a nemzetközi halállományok 
védelme és az ezekkel való gazdálkodás 
terén, népszerűsítenie kell a tudományos 
alapú döntéshozatalt és a megnövelt
megfelelőséget, a nagyobb átláthatóságot, 
garantálva az érintettek tényleges 
részvételét, és küzdenie kell az illegális, a 
bejelentetlen és a szabályozatlan halászati 
tevékenységek ellen.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(39) A harmadik országokkal kötött 
fenntartható halászati megállapodásoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a harmadik 
országok vizein folytatott uniós halászati 
tevékenységek a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos véleményeken alapuljanak, 
így gondoskodva a tengerek biológiai 
erőforrásainak fenntartható kiaknázásáról.
Ezeknek a megállapodásoknak, melyek az 
Uniótól kapott pénzügyi hozzájárulás 
fejében hozzáférési jogokat biztosítanak, 
hozzá kell járulniuk egy magas színvonalú 
irányítási struktúra kialakításához, 
mindenekelőtt a hatékony megfigyelési, 
ellenőrzési és felügyeleti intézkedések 
biztosítása érdekében. Nem szabad, hogy 
az uniós halászhajók e megállapodások 
keretében végzett halászati tevékenysége 
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azon országok halászai által végzett 
halászati tevékenységek csökkenéséhez és 
e halászok elszegényedéséhez vezessen, 
melyekkel ezeket a megállapodásokat 
aláírták.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) A peremterületekkel azonos tengeri 
medencén belüli harmadik országokkal 
kötött fenntartható halászati 
megállapodások esetén az Uniónak 
biztosítania kell az erőforrások méltányos 
elosztását, mely elősegíti e területek 
halászati ágazatának fejlődését.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Szükséges erősíteni az Unió halászati 
és akvakultúra-ágazatának 

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

versenyképességét és egyszerűsíteni a 
szabályokat az ágazat hatékonyabb 
termelésirányítása és jobb értékesítési 
feltételei érdekében, ügyelve ugyanakkor a 
harmadik országokkal folytatott 
kereskedelem kölcsönösségére, az Unió 
piacán egyenlő feltételeket biztosítva 
mindenki számára nemcsak a halászat 
fenntarthatósága, hanem az egészségügyi 
ellenőrzés szempontjából is; a halászati és 
akvakultúra-termékeket érintő közös 
piacszervezésnek egyenlő feltételeket kell 
biztosítania valamennyi – akár az
Unióból, akár harmadik országból 
származó – halászati és akvakultúra-
termék számára, lehetővé kell tenni a 
fogyasztók számára, hogy 
megalapozottabb döntéseket hozzanak, és 
támogatni kell a felelős fogyasztást, 
valamint az egész szállítási lánc mentén 
javítani kell a gazdaságra és az uniós piac 
működésére vonatkozó ismeretek szintjét.
A halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről szóló 
rendelkezéseknek a halászati és 
akvakultúra termékek behozatala 
feltételéül kell szabniuk a nemzetközileg 
elismert környezetvédelmi és szociális 
előírások betartását.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A közös piacszervezést az Unió 
nemzetközi kötelezettségeivel összhangban 
kell megvalósítani, különös tekintettel a 
Kereskedelmi Világszervezet előírásaira. 
A közös halászati politika sikere érdekében 
szükség van egy hatékony ellenőrző, 
felügyeleti és érvényesítési rendszerre, 
beleérve az illegális, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászati tevékenységek 
elleni harcot is. Létre kell hozni egy uniós 

(48) A közös halászati politika sikere 
érdekében szükség van egy hatékony 
ellenőrző, felügyeleti és érvényesítési 
rendszerre, beleérve az illegális, be nem 
jelentett és szabályozatlan halászati 
tevékenységek elleni harcot is. Létre kell 
hozni egy uniós ellenőrző, felügyeleti és 
érvényesítési rendszert a közös halászati 
politika szabályainak való megfelelés 
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ellenőrző, felügyeleti és érvényesítési 
rendszert a közös halászati politika 
szabályainak való megfelelés biztosítása 
érdekében.

biztosítása érdekében.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(54) A Fekete-tenger és a legkülső régiók 
különleges adottságaira való tekintettel 
helyénvalónak tűnik felhatalmazni a 
Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal új tanácsadó 
testületeket hozzon létre, és a meglévő 
tanácsadó testületek hatókörét módosítsa. 
A tanácsadó testületeknek valamennyi 
tengeri medencét le kell fedniük.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A közös halászati politika biztosítja, 
hogy a halászati és az akvakultúra-
tevékenységek a környezetvédelmi, 
gazdasági és társadalmi feltételek hosszú 
távú fenntarthatóságát szolgálják és 
hozzájárulnak az Unió különböző régiói 
halászainak és halászati közösségeinek 
szociális védelméhez, foglalkoztatásához 
és életminőségéhez, a halászati és 
akvakultúra-ágazatok 
versenyképességéhez, valamint az 
élelmiszer-ellátás biztonságához és 
minőségéhez.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
I 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 gazdálkodásra, és 
célja az, hogy 2017-ig biztosítsa, hogy a 
tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázása helyreállítsa és fenntartsa a 
halászott fajok állományának a maximális 
fenntartható hozam elérését meghaladó 
szintjét.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A közös halászati politika a halászati 
gazdálkodásra az ökoszisztéma-alapú 
megközelítést alkalmazza alapelvként a 
halászat fenntarthatóságának, valamint a 
tengeri biodiverzitás és a vizek környezeti 
fenntarthatósága tartós megőrzésének a 
rendelkezésre álló erőforrások szerinti 
biztosítása és annak érdekében, hogy
egyenlő esélyeket biztosítson 
mindenkinek, és hogy a halászati 
tevékenységeknek a tengeri 
ökoszisztémákra gyakorolt hatása 
korlátozott legyen.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Lehetőséget kell biztosítani a 
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felhalmozott szakmai tapasztalat és a 
halászati körzetek hagyományainak 
kiaknázására új szakterületek létrehozása 
céljából, a fenntartható fejlődés, e 
körzetek életminőségének javítása és e 
tevékenység vonzóvá tétele érdekében a
fiatalok számára.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 2 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A közös halászati politika regionális 
megközelítést ír elő, hogy lehetővé váljon 
a tagállamok számára gazdálkodási tervek 
kialakítása és végrehajtása.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 3 cikk – 1 albekezdés – 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 társadalmi, gazdasági és 
környezeti szempontból hatékony és 
fenntartható halászati tevékenységek 
feltételeit egy gazdaságilag életképes és 
versenyképes halászati iparban, 
kiegyensúlyozott versenyfeltételeket 
biztosítva a halászati és akvakultúra-
termékek harmadik országokkal folytatott 
kereskedelmének keretében;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 3 cikk – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hozzájárul a halászati tevékenységekből d) hozzájárul a halászati tevékenységekből 
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élők méltányos életszínvonalához; élők életszínvonalához és méltó 
jövedelméhez, szem előtt tartva a 
gazdasági, társadalmi és földrajzi 
kényszerekből – például a távoli fekvésből 
és szigetjellegből – eredő nehézségeket;

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 3 cikk – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f a) felismeri a part menti és kisüzemi 
halászat és a kagylótenyésztés fontos 
szerepét a népesség letelepítésében, a 
javak termelésében és a fenntartható 
modellre alapozott termelésben.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 4 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hatáskörök egyértelmű meghatározása 
uniós, nemzeti, regionális és helyi 
szinteken;

a) a hatáskörök egyértelmű meghatározása 
uniós, nemzeti, regionális és helyi 
szinteken olyan decentralizált, helyi 
jellegű irányítás biztosítása érdekében, 
amely lehetővé teszi az egyes országok, 
halászati körzetek, flották és halászati 
erőforrások valós körülményeinek és 
sajátosságainak figyelembevételét; mindez 
úgy, hogy folyamatosan a többszintű, 
vertikális irányításra kell törekedni;

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 4 cikk – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a rendelkezésre álló legjobb tudományos 
véleményeken alapuló intézkedések 
meghatározása, szükség esetén fokozatos 
bevezetésük és átmeneti időszakok 
előírásával;

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 4 cikk – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) az érdekeltek széles körű bevonása –
különösen a tanácsadó testületek útján –
minden szakaszban, a koncepciótól az 
intézkedések megvalósításáig és 
értékeléséig;

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 5 cikk – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „uniós vizek”: a tagállamok 
felségterületéhez vagy joghatósága alá 
tartozó vizek, kivéve a Szerződés II. 
mellékletében említett területekkel 
szomszédos vizeket;

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 5 cikk – 1 albekezdés – 20 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„part menti és kisüzemi halászat”: a 15 
méternél rövidebb, vagy 24 óránál 
rövidebb halászutakat tevő hajók által 
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végzett halászat;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós halászhajóknak azonos 
hozzáféréssel kell rendelkezniük a 
vizekhez és az erőforrásokhoz az összes 
uniós vízen, kivéve a (2) bekezdésben 
említett vizeket, amelyekre a III. rész 
szerint elfogadott intézkedések 
vonatkoznak.

(1) Az uniós halászhajóknak azonos 
hozzáféréssel kell rendelkezniük a 
vizekhez és az erőforrásokhoz az összes 
uniós vízen, kivéve a (2) és (3)
bekezdésben említett vizeket, amelyekre a 
III. rész szerint elfogadott intézkedések 
vonatkoznak, kivéve továbbá a Szerződés 
349. cikkében meghatározott legkülső 
régiók vizeit. 

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
II rész – 6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az Unió valamennyi legkülső 
régiójának partvonalától számított 100 
tengeri mérföldig tartó vizekben és a 100 
tengeri mérföldnél távolabbi 
halászterületek és fenékhegyek 
területének vizeiben az érintett tagállamok 
2013. január 1-től 2022. december 31-ig az 
e régiók kikötőiben bejegyzett hajók 
részére korlátozzák a halászatot. A 
bizonyíthatóan hagyományosan e vizeken
halászó uniós hajók hozzáférésének 
fenntartása e vizekhez a halállományok 
fenntarthatóságától függ. Az e bekezdés 
alapján hatályba lépő korlátozásokról a 
tagállamok értesítik a Bizottságot.
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 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) 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. E tervek 
figyelembe veszik a szükséges védelmi 
intézkedésekhez kapcsolódó társadalmi-
gazdasági szempontokat, és rendelkeznek 
a halászoknak és a helyi gazdaságoknak 
nyújtandó ellentételezésről annak 
érdekében, hogy a parti és tengeri régiók 
fejlődése ne szenvedjen csorbát.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 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 alapját az elérhető 
legjobb tudományos adatok alkotják, és 
tudományosan érvényes módon 
felhasználják az elővigyázatossági
megközelítést a rendelkezésre álló adatok 
és értékelési módszerek korlátai esetében, 
figyelembe véve minden számszerűsített 
bizonytalansági forrást.

Indokolás

A többéves terveket – a legjobb tudományos adatok rendelkezésre állásának hiányában –
kizárólag az elővigyázatossági elvre kell építeni.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 9 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a). A többéves tervek alkalmazása és 
megállapítása során figyelembe veszik, 
hogy a szükséges kiigazításokat 
fokozatosan kell végrehajtani, kerülve a 
túlzottan rövid határidők előírását, kivéve 
sürgős esetben, a társadalmi-gazdasági 
hatásokról szóló tanulmány elkészítése 
után, amelyhez az érintett szereplők is 
hozzájárulhatnak.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 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 szinten 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.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 11 cikk – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a mennyiségi célkitűzések elérésére 
szolgáló egyértelmű időkeretek;

d) a mennyiségi célkitűzések elérésére 
szolgáló egyértelmű és reális időkeretek;

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 11 cikk – 1 albekezdés – 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;

g) az anadróm és katadróm vándorló fajok 
életciklusának édesvízi részére vonatkozó 
egyedi intézkedések és célok; egyedi 
intézkedések az anadróm fajok egy-egy 
állománya fenntartható halászatának 
meghatározására;

Indokolás

Az anadróm fajok halászata az egyes állományok megkülönböztetése nélkül nem szelektív, 
ezért különösen kell ügyelni arra, hogy olyan körülhatárolt intézkedéseket fogadjanak el, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a KHP biztosítsa a különböző állományok életképességét.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 11 cikk – 1 albekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j a) a hatálya alatti társadalmi gazdasági 
hatásainak kiegyensúlyozását szolgáló 
intézkedések.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 11 cikk – 1 albekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j a) az előre nem látott helyzetekre való 
reagálásra szolgáló mechanizmus.

Indokolás

Egy-egy régió biológiai erőforrásai viszonylag gyorsan megváltozhatnak, jó és rossz 
irányban egyaránt. Ezt a régiók többéves tervekkel kapcsolatos tapasztalatai is megerősítik, 
mivel e terveket – a jelenlegi merev szabályok miatt – nem igazítják hozzá az erőforrások 
helyzetéhez és a kiaknázásukkal kapcsolatos lehetőségekhez.

Módosítás 53
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Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 14 cikk – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d a) figyelembe veszik ezen intézkedések 
elfogadásának társadalmi-gazdasági 
hatásait.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – III cím – I fejezet – 17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többéves tervek keretében elfogadott
védelmi intézkedések

Regionális szinten kidolgozott védelmi 
intézkedések és technikai intézkedések

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – III cím – I fejezet – 17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamokat a 9–11. cikk szerint 
elkészített többéves tervben
felhatalmazzák arra, hogy a regionális 
halászati gazdálkodási szervezetekkel 
folytatott konzultációt követően, az 
illetékes tanácsadó testületekkel szoros 
együttműködésben és összhangban az 
ilyen többéves tervvel, intézkedéseket 
fogadjanak el a lobogójuk alatt hajózó 
hajók tekintetében az uniós vizekben élő 
olyan állományokkal kapcsolatos védelmi 
intézkedések meghatározása céljából, 
amelyekre nézve halászati lehetőséget 
kaptak.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – III cím – I fejezet – 17 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d a) figyelembe veszik a regionális 
tanácsadó testületek által kiadott 
javaslatokat.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – III cím – I fejezet – 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, a 
regionális tanácsadó testületek javaslatait 
figyelembe véve 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 tervben 
meghatározandó határidőn belül nem 
értesíti a Bizottságot ezekről az 
intézkedésekről.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – III cím – I fejezet – 20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban, a 
regionális tanácsadó testületek javaslatait 
figyelembe véve felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a többéves terv 
hatálya alá tartozó halászati védelmi 
intézkedések meghatározása céljából, ha
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Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – III cím – I fejezet – 20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság által az érintett, regionális 
halászati gazdálkodási szervezetekkel 
folytatott konzultációt követően elfogadott 
védelmi intézkedések célja, hogy biztosítsa 
a többéves tervben meghatározott célok és 
célkitűzések elérését. A nem 
összeegyeztethető vagy a célok elérését 
nem szolgáló tagállami intézkedések 
hatályukat vesztik, amikor a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust a 
Bizottság elfogadja.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – III cím – II fejezet – 21 cikk – bevezető szöveg

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:

A tagállamokat a technikai intézkedések 
14. cikk szerinti keretei között
felhatalmazzák arra, hogy a regionális 
halászati gazdálkodási szervezetekkel 
folytatott konzultációt követően 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:

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – III cím – II fejezet – 21 cikk – 1 albekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) figyelembe veszik a regionális 
tanácsadó testületek által kiadott 
javaslatokat.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – III cím – II fejezet – 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 
meghatározása céljából, ha a 21. cikk 
szerinti intézkedés megtételére 
felhatalmazott tagállamok a technikai 
intézkedések kereteinek hatályba lépését 
követő három hónapon belül nem értesíti a 
Bizottságot ezekről az intézkedésekről.

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

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – III cím – II fejezet – 24 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban, a 
regionális tanácsadó testületek javaslatait 
figyelembe véve felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el technikai 
intézkedések meghatározása céljából, ha a 
tagállami intézkedések a 19. cikk szerint 
elvégzett értékelés alapján nem 
tekinthetők:
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Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – III cím – II fejezet – 24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság által az érintett, regionális 
halászati gazdálkodási szervezetekkel 
folytatott konzultációt követően elfogadott 
technikai intézkedések célja a technikai 
intézkedések kereteiben meghatározott 
célok és célkitűzések elérésének 
biztosítása. A nem összeegyeztethető vagy 
a célok elérését nem szolgáló tagállami 
intézkedések hatályukat vesztik, amikor a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust a 
Bizottság elfogadja.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – IV cím – 26 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 12 tengeri mérföldes övezeten belül 
alkalmazandó tagállami intézkedések

A 12 tengeri mérföldes övezeten belül és a 
legkülső régiók kizárólagos gazdasági 
övezetén belüli 100 tengeri mérföldes 
körzetben alkalmazandó tagállami 
intézkedések.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – IV cím – 26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam megkülönböztetéstől 
mentes intézkedéseket hozhat a 
partvonalától számított 12 tengeri 
mérföldes övezeten belül a halállományok 
védelmére és az ezekkel való 
gazdálkodásra, valamint a halászat tengeri 
ökoszisztémára gyakorolt hatásának 

(1) A tagállam megkülönböztetéstől 
mentes intézkedéseket hozhat a 
partvonalától számított 12 tengeri 
mérföldes övezeten belül és a legkülső 
régiók kizárólagos gazdasági övezetén 
belüli 100 tengeri mérföldes körzetben a
halállományok védelmére és az ezekkel 
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minimalizálására vonatkozóan, 
amennyiben az Európai Unió nem fogadott 
el egyedi intézkedéseket e terület 
védelmére és kezelésére vonatkozóan. A 
tagállami intézkedésnek összhangban kell 
lennie a 2. és 3. cikkekben megállapított 
célokkal, és nem lehet kevésbé szigorú, 
mint a meglévő uniós jogszabályok.

való gazdálkodásra, valamint a halászat 
tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatásának 
minimalizálására vonatkozóan, 
amennyiben az Európai Unió nem fogadott 
el egyedi intézkedéseket e terület 
védelmére és kezelésére vonatkozóan. A 
tagállami intézkedésnek összhangban kell 
lennie a 2. és 3. cikkekben megállapított 
célokkal, és nem lehet kevésbé szigorú, 
mint a meglévő uniós jogszabályok.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
IV rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Indokolás

Az átruházható halászati koncessziók törléséhez kötődik egy új bekezdés beszúrása a 16. 
cikkbe, amely bekezdés engedélyezi minden tagállam számára, hogy megválassza a részére 
juttatott halászati lehetőségek kiosztásának módszerét a szubszidiaritás elvével összhangban. 
Így a tagállamoknak lehetőségük nyílik arra, hogy – amennyiben kívánják – átruházható 
halászati koncessziókat hozzanak létre.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
V 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 szükség esetén
intézkedéseket hoznak flottájuk halászati 
kapacitásának módosítására a halászati 
kapacitás és a halászati lehetőségek közötti 
stabil és tartós egyensúly érdekében.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
IV rész – 34 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
V 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 
említett halászati kapacitási felső értékek 
újraszámítása terén.

törölve

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
VII rész – I cím – 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, 
valamint a régiók, a tanácsadó testületek 
és az érintett regionális halászati 
gazdálkodási szervezetek véleményére
alapozza, és célja, hogy helyreállítsa és 
fenntartsa a halászati erőforrások 
maximális fenntartható hozama feletti 
szintet, továbbá hogy a régiók, a 
tanácsadó testületek és az érintett 
regionális halászati gazdálkodási 
szervezetek álláspontja kellően számításba 
kerüljön és kifejezésre jusson.
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Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
VII rész – II cím – 41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
XII rész – 52 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A legkülső régiók számára létrehozott 
tanácsadó testület 3 osztályra tagolódik: a 
tágabb értelemben vett Karib-térség 
osztálya: ide tartozik Guadeloupe, 
Martinique és Guyana; az Indiai-óceán 
délnyugati területeinek osztálya (ide 
tartozik Réunion és Mayotte), valamint 
Makaronézia osztálya (ide tartoznak a 
Kanári-szigetek, az Azori-szigetek és 
Madeira).
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Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
XII rész – 52 cikk – 53 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) ajánlásokat és javaslatokat tehetnek a 
Bizottság részére az általa a regionális 
halászati gazdálkodási szervezetekben 
képviselendő álláspontra vonatkozóan. 

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
XII 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 ésszerű időn belül választ ad az
(1) bekezdés alapján kapott bármely 
ajánlásra, javaslatra vagy tájékoztatásra, és 
a határozatok meghozatala során 
figyelembe veszik a regionális tanácsadó 
testületek ajánlásait.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
XII rész – 53 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a Bizottság egy 
tanácsadó testületet érintő új 
intézkedéseket készül tenni, vagy 
szabályozni készül egy ilyen testülethez 
tartozó halászati területet, előzetesen a 
testület véleményét kéri.
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Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
XII 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 túlnyomórészt a 
halászati piaci szereplőket képviselő 
szervezetekből állnak, képviselve vannak 
bennük a környezet és a biodiverzitás 
védelmével foglalkozó szervezetek, 
valamint a közös halászati politikával 
érintett más érdekcsoportok és a 
torkolatöblöket és természetes vizeket védő 
egyesületek, továbbá megfigyelőként részt 
vehetnek bennük a harmadik országok 
vagy az érintett tengeri medence harmadik 
országának halászati ágazatát képviselő 
szervezetek.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 oszlop – 5 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Délnyugati vizek Délnyugati vizek, az Indiai-óceán 
délnyugati vizei, valamint az Antillák és 
Guyana medencéjének vizei

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 oszlop – 5 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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)

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), az Indiai-
óceán délnyugati vizei, valamint az 
Antillák és Guyana medencéjének vizei
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