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Módosítás 63
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A közös halászati politikának 
gondoskodnia kell a magas 
foglalkoztatottság előmozdításáról a 
halászati és akvakultúra-ágazatban, a 
halászok és akvakultúrával foglalkozók 
munkakörülményeinek javításáról 
biztosítva számukra a szociális védelem 
megfelelő szintjét és kézzelfogható módon 
biztosítva a harmadik országok és az Unió 
tagállamai közti méltányos és egyenlő 
versenyfeltételeket, megakadályozva a 
bérköltségek közötti túlzott 
különbségekből eredő torzulásokat. E 
tekintetben a közös halászati politika 
rögzíti a feltételeket a tengerészekre 
alkalmazandó szociális jogszabályok 
összehangolása céljából.

Or. fr

Módosítás 64
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Unió szerződő fele az 
ENSZ 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének (UNCLOS) és ratifikálta 
az ENSZ 1982. december 10-i tengerjogi 
egyezményének a kizárólagos gazdasági 
övezeteken túlnyúló halállományok, 
valamint a hosszú távon vándorló 
halállományok védelmére és kezelésére 
vonatkozó rendelkezéseinek 

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

végrehajtásáról szóló, 1995. december 4-i 
megállapodását (az ENSZ 
halállományokról szóló megállapodása). 
Elfogadta az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) a 
nemzetközi védelmi és gazdálkodási 
intézkedések nyílt tengeri halászhajók 
általi betartásának előmozdításáról szóló, 
1993. november 24-i megállapodását is. 
Ezek a nemzetközi eszközök elsősorban 
állománymegőrzési kötelezettségeket írnak 
elő, többek között a következőkre 
vonatkozó kötelezettségeket: 
állományvédelmi és -kezelési intézkedések 
meghozatala a tengeri erőforrások 
fenntartására és helyreállítására a 
legnagyobb fenntartható hozamot biztosító 
szinten mind a nemzeti joghatóság alá 
tartozó területek, mind a nyílt tengerek 
tekintetében, illetve együttműködés más 
államokkal e célból; az elővigyázatossági 
megközelítés széles körű alkalmazása a 
halállományok megőrzésére, kezelésére és 
kiaknázására; az állományvédelmi és -
kezelési intézkedések 
összeegyeztethetőségének biztosítása a 
különböző hatásköri státusszal rendelkező 
tengeri területeken előforduló tengeri 
erőforrások esetében; a tengerhasználat 
más jogszerű formáinak kellő figyelembe 
vétele. 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 
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együttműködési kötelezettségekkel.

Or. fi

Módosítás 65
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 66
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A halászati célkitűzéseket a 2011–2020
biológiai sokféleségi stratégiai tervről 
szóló határozat rögzítette, és a közös 

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

közös halászati politikának biztosítania kell 
az Európai Tanács által elfogadott biológiai 
sokféleségi célokat, továbbá az
„Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia” című 
bizottsági közlemény célkitűzéseivel való 
összhangot, különösen az elérendő 
maximális fenntartható hozam területén.

Or. fr

Módosítás 67
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 68
Patrice Tirolien
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 69
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 
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Fekete-tenger medencéje vonatkozásában.

Or. fr

Módosítás 70
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) 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.

Or. pt

Módosítás 71
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 

(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 fenn kell 
tartani ezeken a vizeken bizonyos halászati 
tevékenységek kizárólagosságát azon hajók 
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kizárólagosságát azon hajók tekintetében, 
amelyeket az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek kikötőiben jegyeztek be.

tekintetében, amelyeket a legkülső régiók
kikötőiben jegyeztek be.

Or. fr

Módosítás 72
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) 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 
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.

Or. fi

Módosítás 73
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) A tengerek biológiai erőforrásainak 
fenntartható kiaknázására irányuló 
célkitűzés hatékonyabban 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.

Or. fr

Módosítás 74
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Intézkedésekre van szükség a nem 
szándékos fogások és visszadobások
szintjének csökkentése érdekében. A nem 
szándékos fogások és visszadobások
valójában komoly veszteséget jelentenek, 
és negatívan hatnak a tengerek biológiai 
erőforrásai és a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázására, valamint a 
halászat pénzügyi életképességére.

Or. fr

Módosítás 75
María Irigoyen Pérez
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Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 76
María Irigoyen Pérez

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 
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fenntarthatóságának biztosítása a 
halászati lehetőségek tagállamok közötti 
felosztásával, az egyes tagállamokra 
megállapított állományrészek alapján és 
figyelembe véve halászati kapacitásukat.

Or. es

Módosítás 77
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 78
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A tagállamok számára engedélyezni 
kell a 12 tengeri mérföldes körzetükben az 
összes halászhajóra alkalmazandó védelmi 
és kezelési intézkedések elfogadását, 
feltéve hogy ahol az ilyen intézkedéseket 
más tagállamok halászhajóira is alkalmazni 
kell, ott az elfogadott rendelkezések nem 
megkülönböztetőek és az előzetes 

(27) A tagállamok számára engedélyezni 
kell a 12 tengeri mérföldes körzetükben, 
illetve a legkülső régiók kizárólagos 
gazdasági övezetén belüli 100 tengeri 
mérföldes körzetükben az összes 
halászhajóra alkalmazandó védelmi és 
kezelési intézkedések elfogadását, feltéve 
hogy ahol az ilyen intézkedéseket más 
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egyeztetés megtörtént, valamint a 
Közösség nem fogadott el arra a területre 
vonatkozó egyedi védelmi és kezelési 
intézkedéseket.

tagállamok halászhajóira is alkalmazni 
kell, ott az elfogadott rendelkezések nem 
megkülönböztetőek és az előzetes 
egyeztetés megtörtént, valamint az Unió
nem fogadott el arra a területre vonatkozó 
egyedi védelmi és kezelési intézkedéseket.

Or. fr

Módosítás 79
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. pt

Módosítás 80
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 81
Patrice Tirolien

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 

(29) Legkésőbb 2013. december 31-től 
kezdve minden, legalább 15 m hosszú 
halászhajóra és minden egyéb vontatott 
halászfelszerelést használó hajóra be kell 
vezetni az átruházható halászati 
koncessziók kötelező rendszerét. A 
tagállamok a vontatott halászfelszereléstől 
eltérő eszközöket alkalmazó, legfeljebb 15
m hosszú 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 
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olyan használati jogokat biztosíthatnak a 
tagállamok részére az éves halászati 
lehetőségek terén, amelyek a megállapított 
szabályok szerint visszahívhatók.

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

Or. fr

Módosítás 82
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt
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Módosítás 83
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az átruházható halászati 
koncessziók rendszerének esetleges 
alkalmazása óhatatlanul a halászati 
lehetőségek magánosításához és 
kereskedelméhez, valamint a nagyobb 
méretű vállalkozásoknál és hajóknál való 
felhalmozásához vezet, szükséges azonban 
a kisüzemi és a part menti halászat 
megőrzése és védelme, melyek szavatolják 
a foglalkoztatást és gazdasági 
tevékenységet a part menti régiókban.

Or. pt

Módosítás 84
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 85
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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.

Or. pt

Módosítás 86
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 87
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(31) Bizonyos kisléptékű flották egyedi 
jellemzői és társadalmi-gazdasági
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.

Or. pt

Módosítás 88
Patrice Tirolien

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 ezen régiók kikötőiben lajstromba 
vett flották kapacitása megfelelő irányítási 
rendszerének megállapítását.

Or. fr

Módosítás 89
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AM\905399HU.doc 19/60 PE491.301v01-00

HU

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

tudományos adatok végfelhasználói 
számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 
adatokat. A 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.

Or. fr

Módosítás 90
Patrice Tirolien

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 megererősítése útján.

Or. fr

Módosítás 91
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 92
Patrice Tirolien

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.

Or. fr

Módosítás 93
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az akvakultúra-tevékenységeket 
befolyásolják a nemzeti határokon átnyúló 
különböző feltételek, többek között azok, 
amelyek a piaci szereplők engedélyeit 
érintik; a nemzeti stratégiai tervekre 
vonatkozó uniós stratégiai 
iránymutatásokat ezért úgy kell 
megalkotni, hogy az az akvakultúra-ágazat 
versenyképességének javulásához 
vezessen, és a fejlődés és innováció 

(45) Az akvakultúra-tevékenységeket 
befolyásolják a nemzeti határokon átnyúló 
különböző feltételek, többek között azok, 
amelyek a piaci szereplők engedélyeit 
érintik, ezért elő kell segíteni az 
engedélyekkel kapcsolatos adminisztráció 
egyszerűsítését. A nemzeti stratégiai 
tervekre vonatkozó uniós stratégiai 
iránymutatásokat ezért úgy kell 
megalkotni, hogy az az akvakultúra-ágazat 



AM\905399HU.doc 21/60 PE491.301v01-00

HU

támogatását, a gazdasági tevékenység 
ösztönzését eredményezze, valamint javítsa 
az életminőséget és diverzifikálja a 
gazdaságot a parti és vidéki területeken; 
továbbá – az üzletbiztonságot, az uniós 
vizekhez és területekhez való hozzáférést
és az engedélyekkel kapcsolatos 
adminisztráció egyszerűsítését érintő 
nemzeti intézkedések koordinációjával 
kapcsolatos nyílt módszerek révén –
javuljanak a tagállamok közötti
információk és bevált gyakorlatok 
cseréjének mechanizmusai is.

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

Or. fr

Módosítás 94
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(47) Szükséges erősíteni az Unió halászati 
és akvakultúra-ágazatának 
versenyképességét és egyszerűsíteni a 
szabályokat az ágazat hatékonyabb 
termelésirányítása és jobb értékesítési 
feltételei érdekében; a halászati és 
akvakultúra-termékeket érintő közös 
piacszervezésnek egyenlő feltételeket kell 
biztosítania valamennyi – 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 
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behozatala feltételéül kell szabniuk a 
nemzetközileg elismert környezetvédelmi 
és szociális előírások betartását.

Or. fr

Módosítás 95
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(47) Szükséges erősíteni az Unió halászati 
és akvakultúra-ágazatának 
versenyképességét és egyszerűsíteni a 
szabályokat az ágazat hatékonyabb 
termelésirányítása és jobb értékesítési 
feltételei érdekében, 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 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.

Or. pt

Módosítás 96
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves
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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 két új tanácsadó 
testületet hozzon létre, és a meglévő 
tanácsadó testületek hatókörét módosítsa.

Or. fr

Módosítás 97
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
54 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54a) A regionalizáció és a szubszidiaritás 
elvére vonatkozó bizottsági 
iránymutatásokkal összhangban, az 
érdekelt felek lehető legszorosabb 
összekapcsolása révén, és különösen 
érzékeny jellegük és sajátosságaik 
figyelembevétele érdekében létre kell 
hozni a legkülső régiók regionális 
tanácsadó testületét.

Or. pt

Módosítás 98
Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tengerek biológiai erőforrásainak 
kiaknázását, amely lehetővé teszi a 
halászati és az akvakultúra-tevékenységek
fenntartható környezetvédelmi, gazdasági 
és társadalmi feltételek melletti végzését, 
hozzájárulva az ágazat 
versenyképességéhez, valamint a szociális 
védelmhez, a foglalkoztatás és az 
életminőség javításához a halászati és 
akvakultúra körzetekben.

Or. es

Indokolás

A gazdasági-társadalmi szempontoknak fontosabb szerepet kell kapniuk a közös halászati 
politika célkitűzéseiben, és nem szorulhatnak háttérbe.

Módosítás 99
Luís Paulo Alves

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 
halászati közösségeinek és az élelmiszer-
ellátásnak a biztonságához.

Or. pt

Módosítás 100
Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 2 cikk – 2 bekezdés
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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 2020-ig – ahol csak lehet –
biztosítsa, hogy a tengerek biológiai 
erőforrásainak kiaknázása helyreállítsa és 
fenntartsa a halászott fajok állományának a 
maximális fenntartható hozam elérését
lehetővé tevő szint körüli szintjét.

Or. es

Indokolás

A maximális fenntartható hozam Bizottság által javasolt célkitűzése nem reális, és a flották 
súlyos következményekkel járó kiigazításához vezethet, ezért megvalósíthatóbb célokat kell 
kitűzni.

Módosítás 101
Alain Cadec

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 2020-ig fenntartsa vagy
helyreállítsa a halászott fajok 
állományának a maximális fenntartható 
hozam elérését lehetővé tevő szintjét.

Or. fr

Módosítás 102
Luís Paulo Alves
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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 a 
rendelkezésre álló erőforrások szerinti 
biztosítása és annak érdekében, hogy
egyenló esélyeket biztosítson 
mindenkinek, és hogy a halászati 
tevékenységeknek a tengeri 
ökoszisztémákra gyakorolt hatása 
korlátozott legyen.

Or. pt

Módosítás 103
Vasilica Viorica Dăncilă

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Lehetőséget kell biztosítani a 
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.

Or. ro

Módosítás 104
James Nicholson

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

Or. en

Módosítás 105
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) megszünteti a kereskedelmi és nem 
kereskedelmi állományok nem szándékos 
fogásait, és fokozatosan biztosítja, hogy az 
ilyen állományokból történő minden fogást 
rakodjanak ki, amellett, hogy szükség van 
utólagos kompenzációra a 
visszadobásokat tiltó politikából eredő 
nehézségek miatt;

Or. pt

Módosítás 106
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 3 cikk – 1 albekezdés – 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) jelentős mértékben csökkenti a 
kereskedelmi állományok nem szándékos 
fogásait;

Or. fr
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Módosítás 107
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 3 cikk – 1 albekezdés – 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) megelőzi és csökkenti a kereskedelmi 
állományok nem szándékos fogásait és 
fokozatosan biztosítja, hogy az ilyen 
állományokból történő minden fogást 
rakodjanak ki;

Or. es

Indokolás

A nem szándékos fogásokat megelőzni és csökkenteni kell.

Módosítás 108
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 hatékony halászati 
tevékenységek feltételeit egy gazdaságilag 
életképes és versenyképes halászati 
iparban, biztosítva a kigyensúlyozott 
verseny feltételeit a halászati és 
akvakultúra-termékek harmadik 
országokkal folytatott kereskedelmének 
keretében;

Or. fr

Módosítás 109
Luís Paulo Alves
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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 hatékony halászati 
tevékenységek feltételeit egy gazdaságilag 
életképes és versenyképes halászati 
iparban, figyelembe véve, hogy biztosítani 
kell az ágazat jövőjét;

Or. pt

Módosítás 110
María Irigoyen Pérez

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 szociális és gazdasági 
szempontból hatékony és fenntartható
halászati tevékenységek feltételeit egy 
gazdaságilag életképes és versenyképes 
halászati iparban;

Or. es

Módosítás 111
Rosa Estaràs Ferragut

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hozzájárul a halászati tevékenységekből 
élők méltányos életszínvonalához;

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

Módosítás 112
Rosa Estaràs Ferragut

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

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.

Or. es

Módosítás 113
Luís Paulo Alves

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 a helyi szintű, decentralizált 
irányítás biztosítása érdekében, amely 
szem előtt tartja az egyes országok, 
halászati körzetek, flották, halászati 
erőforrások valós körülményeit és 
sajátosságait;

Or. pt

Módosítás 114
Rosa Estaràs Ferragut

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

aa) a különböző halászati körzetek 
sajátosságainak figyelembevétele 
regionális megközelítés révén.

Or. es

Módosítás 115
Rosa Estaràs Ferragut

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 116
Alain Cadec

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;

Or. fr

Módosítás 117
María Irigoyen Pérez
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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 
minden szakaszban, a koncepciótól az 
intézkedések megvalósításáig és 
értékeléséig;

Or. es

Módosítás 118
Patrice Tirolien

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.

Or. fr

Módosítás 119
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 5 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „tengerek biológia erőforrásai”: 
rendelkezésre álló és hozzáférhető 
tengervízben élő fajok, beleértve az 
anadróm és katadróm vándorló fajokat az 
életciklusuk minden fázisában;

– „tengerek biológia erőforrásai”: 
rendelkezésre álló és hozzáférhető,
tengervízben élő fajok;

Or. fi
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Indokolás

Az édesvízben szaporodó anadróm fajok valójában nem tartoznak a tengerek biológiai 
erőforrásai közé.

Módosítás 120
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 5 cikk – 1 albekezdés – 17 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„átruházható halászati koncesszió”: 
visszavonható használói jogosultságok egy 
tagállam részére kiosztott vagy az 
1967/200634/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;

törölve

Or. fr

Módosítás 121
Rosa Estaràs Ferragut

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 
végzett halászat;

Or. es

Módosítás 122
Luís Paulo Alves
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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 Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek 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 szigetek kikötőiben bejegyzett hajók 
részére korlátozzák a halászatot. A
hagyományosan e vizeken halászó uniós 
hajók hozzáférésének fenntartása e 
vizekhez a halászati erőforrások 
fenntarthatóságától függ. Az e bekezdés 
alapján hatályba lépő korlátozásokról a 
tagállamok értesítik a Bizottságot.

Or. pt

Módosítás 123
Patrice Tirolien

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) A legkülső régiók partvonalától 
számított 100 tengeri mérföldig tartó 
vizekben az érintett tagállamok 2013. 
január 1-től 2022. december 31-ig az e
régiók kikötőiben bejegyzett hajók részére 
korlátozzák a halászatot. Ezek a 
korlátozások nem vonatkoznak azokra az 
uniós hajókra, amelyek bizonyítani tudják, 
hogy 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.
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Or. fr

Módosítás 124
Alain Cadec

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 az érintett 
tagállamok 2013. január 1-től 2022. 
december 31-ig az e régiók kikötőiben 
bejegyzett hajók részére korlátozzák a 
halászatot. Ezek a korlátozások nem 
vonatkoznak azokra az uniós hajókra, 
amelyek hagyományosan halásznak e 
vizeken, amennyiben e hajók nem lépik túl 
a hagyományos mértékű halászati 
erőkifejtést. Az e bekezdés alapján 
hatályba lépő korlátozásokról a tagállamok 
értesítik a Bizottságot.

Or. fr

Módosítás 125
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – 7 cikk – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a valamennyi fogás kirakodási 
kötelezettségére vonatkozó intézkedések 
elfogadása;

g) a kereskedelmi állományokból 
származó nem szándékos fogások jelentős 
mértékű csökkentését lehetővé tevő
intézkedések elfogadása;

Or. fr
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Módosítás 126
Alain Cadec

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 feletti szint
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.

Or. fr

Módosítás 127
James Nicholson

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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 128
Rosa Estaràs Ferragut
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Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 9 cikk – 4 a bekezdés (új)

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.

Or. es

Módosítás 129
Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 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, és olyan halászati 
állománypusztulási arányt eredményeznek, 
hogy az állományok lehetőség szerint 
2020-ra képesek legyenek a legnagyobb 
fenntartható hozam szintjére visszaállni és
a körül maradni.

Or. es

Módosítás 130
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 10 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A többéves tervek rendelkeznek a 
halászati állománypusztulás arányának 
kiigazításáról, és olyan halászati 
állománypusztulási arányt eredményeznek, 
hogy az állományok 2020-ra képesek 
legyenek a legnagyobb fenntartható hozam 
szintjére visszaállni és ezen a szinten
maradni.

Or. fr

Módosítás 131
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 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 oly módon, hogy ez az arány 
igyekezzen hozzájárulni ahhoz, hogy a 
kereskedelmi állományok 2015-ig 
visszaálljanak a legnagyobb fenntartható 
hozam szintjére, és e szinten meg is 
maradjanak.

Or. en

Indokolás

A maximális fenntartható hozam 2015-ig való elérése nem reális, ezért azt a maximális 
fenntartható hozam lehetőleg 2015-re, a maximális fenntartható hozamnak megfelelő 
biomassza későbbi elérésével kell felváltani.

Módosítás 132
Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 10 cikk – 2 bekezdés
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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 körül
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.

Or. es

Módosítás 133
Alain Cadec

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.

Or. fr

Módosítás 134
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 11 cikk – 1 albekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a mennyiségi célkitűzések elérésére 
szolgáló egyértelmű időkeretek;

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

Or. en

Módosítás 135
Alain Cadec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 136
Riikka Manner

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

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;

Or. en

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.
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Módosítás 137
Rosa Estaràs Ferragut

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. es

Módosítás 138
James Nicholson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az előre nem látott helyzetekre való 
reagálásra szolgáló mechanizmus.

Or. en

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 139
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 14 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

fajtaszelekció fejlesztésével elősegítik, 
hogy a halállományok a maximális 
fenntartható hozamot biztosító szintre
visszaállíthatóak és ezen fenntarthatóak is 
legyenek;

Or. fr

Módosítás 140
Rosa Estaràs Ferragut

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) figyelembe veszik ezen intézkedések 
elfogadásának társadalmi-gazdasági 
hatásait.

Or. es

Módosítás 141
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Módosítás 142
Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 15 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Legkésőbb 2014. január 1-jétől: a) Legkésőbb 2024. január 1-jétől:

Or. es

Indokolás

A fogások kiküszöbölését legalább 10 éves átmeneti időszaknak kell megelőznie, hogy 
elegendő idő álljon rendelkezésre a hajók szelektívebb halászeszközökkel való felszerelésére.

Módosítás 143
Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 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 2025. január 1-jétől:
közönséges tőkehal, szürke tőkehal, 
közönséges nyelvhal;

Or. es

Indokolás

A fogások kiküszöbölését legalább 10 éves átmeneti időszaknak kell megelőznie, hogy 
elegendő idő álljon rendelkezésre a hajók szelektívebb halászeszközökkel való felszerelésére.

Módosítás 144
Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 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 

c) Legkésőbb 2026. 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 
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abroncshal, gránátoshal, atlanti tükörhal, 
grönlandi laposhal, norvég menyhal, vörös 
álsügér és a földközi tengeri 
tengerfenéken élő állományok.

abroncshal, gránátoshal, atlanti tükörhal, 
grönlandi laposhal, norvég menyhal, vörös 
álsügér.

Or. es

Indokolás

A fogások kiküszöbölését legalább 10 éves átmeneti időszaknak kell megelőznie, hogy 
elegendő idő álljon rendelkezésre a hajók szelektívebb halászeszközökkel való felszerelésére. 
Nem alkalmazandó olyan fajokra, amelyekre teljes kifogható mennyiségek és kvóták 
érvényesek.

Módosítás 145
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
A kereskedelmi állományokból származó 

nem szándékos fogások jelentős 
csökkentése

1. Az Európai Parlament és a Tanács, 
figyelembe véve a Halászati Tudományos, 
Műszaki és Gazdasági Bizottság 
(HTMGB) és az érintett tanácsadó 
testületek véleményét, valamint a nem 
kívánt fogások okait elemző tanulmányok 
következtetéseit, meghatározzák a 
szabályozott kereskedelmi állományokból 
származó nem kívánt fogások jelentős 
csökkentését célzó célkitűzéseket, szem 
előtt tartva az egyes halászatok 
sajátosságait. Ezek a célkitűzések 
belefoglalhatók a halászatonként vagy 
regionális területenként megállapított 
többéves tervekbe.
2. Az (1) bekezdésben meghatározott 
halállományokra a rendelkezésre álló 
legjobb tudományos vélemények alapján 
meghatározzák a minimális védelmi 
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referenciaméreteket. A halállományokból 
a minimális védelmi referenciaméret alatti 
fogásokat csak az emberi fogyasztástól 
eltérő célra lehet értékesíteni, vagy 
elismert karitatív szervezeteknek átadni.

Or. fr

Módosítás 146
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 147
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – 16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mindegyik tagállam maga dönti el, 
hogy a részére a közösségi jog alapján 
kiosztott halászati lehetőségeket milyen 
módszerrel osztja ki a lobogója alatt 
hajózó hajók részére. A tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot az elosztás 
módszeréről.

Or. fr

Indokolás

E módosítás az átruházható halászati koncessziókat bevezető IV. cikk törléséből adódik. 
Minden tagállamnak meg kell hagyni az őt illető halászati lehetőségek kiosztására vonatkozó 
módszer megválasztásának lehetőségét a szubszidiaritás elvének megfelelően. Így a 
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tagállamoknak lehetőségük nyílik arra, hogy – amennyiben kívánják – átruházható halászati 
koncessziókat hozzanak létre.

Módosítás 148
Alain Cadec

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

Or. fr

Módosítás 149
Alain Cadec

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 9–11. cikknek megfelelően 
megállapított többéves tervek 
megállapítása és végrehajtása céljából az 
érintett halászatban közvetlenül érdekelt 
tagállamok, a tanácsadó testületekkel 
szoros együttműködésben, részt vesznek az 
egyes halászatok sajátosságaihoz igazított 
technikai intézkedések vagy védelmi 
intézkedések kidolgozásában.

Or. fr

Módosítás 150
James Nicholson

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

Or. en

Indokolás

Lényegbevágó a „felhatalmazhatók” kifejezés helyett a „felhatalmazzák” alkalmazása annak 
érdekében, hogy megvalósuljon a valódi regionalizáció és a hatáskörök tényleges átruházása 
a tagállamokra és a régiókra, hogy lehetővé váljon számukra, hogy saját védelmi 
intézkedéseket fogadjanak el.

Módosítás 151
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – III cím – I fejezet – 17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az érintett halászatban érdekelt 
tagállamok a tanácsadó testületekkel 
szoros együttműködésben gondoskodnak 
arról, hogy a védelmi intézkedések vagy 
technikai intézkedések:

Or. fr

Módosítás 152
Rosa Estaràs Ferragut

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

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

Or. es

Módosítás 153
Rosa Estaràs Ferragut

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.

Or. es

Módosítás 154
Rosa Estaràs Ferragut

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 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban, a 
regionális tanácsadó testületek javaslatait 
figyelembe véve felhatalmazáson alapuló 
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tartozó halászati védelmi intézkedések 
meghatározása céljából, ha

jogi aktusokat fogadjon el a többéves terv 
hatálya alá tartozó halászati védelmi 
intézkedések meghatározása céljából, ha

Or. es

Módosítás 155
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – III cím – II fejezet – 21 cikk – 1 albekezdés – 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:

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

Or. en

Módosítás 156
Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – II cím – II fejezet – 21 cikk – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. es
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Módosítás 157
Rosa Estaràs Ferragut

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 három hónapon belül nem értesíti a 
Bizottságot ezekről az intézkedésekről.

Or. es

Módosítás 158
Rosa Estaràs Ferragut

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:

Or. es
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Módosítás 159
Patrice Tirolien

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.

Or. fr

Módosítás 160
Patrice Tirolien

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

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

Or. fr
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Módosítás 161
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
IV rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

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 162
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
IV 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 2013. 
december 31-ig önkéntes alapon 
kialakíthatja az átruházható halászati 
koncessziók rendszerét:

Or. en

Indokolás

A halászathoz való hozzáférés engedélyezése során figyelembe kell venni a helyi és tagállami 
kontextust; következésképpen az átruházható halászati koncessziók rendszere nem lehet az 
egyedüli és kötelezően alkalmazandó rendszer. Biztosítani kellene a tagállamok számára, 
hogy a helyi és tagállami kontextusnak leginkább megfelelő rendszert fogadjanak el a 
hozzáférés engedélyezésére.

Módosítás 163
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
IV 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 2013. 
december 31-ig önkéntesen kialakíthatja
az átruházható halászati koncessziók 
rendszerét:

Or. pt

Módosítás 164
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
IV rész – 27 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azokra a halászhajóra, amelyek teljes 
hossza legalább 12 méter; et

a) azokra a halászhajóra, amelyek teljes 
hossza legalább 15 méter; et

Or. fr

Módosítás 165
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
IV rész – 27 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 12 méter teljes hosszúságot el nem érő, 
vontatott halászfelszereléssel rendelkező 
halászhajókra.

b) a 15 méter teljes hosszúságot el nem érő, 
vontatott halászfelszereléssel rendelkező 
halászhajókra.

Or. fr

Módosítás 166
Rosa Estaràs Ferragut
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Rendeletre irányuló javaslat
IV 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.

(2) A tagállamok kiterjeszthetik az 
átruházható halászati koncessziók 
rendszerét a kisüzemi halászhajókra, és 
erről tájékoztatják a Bizottságot.

Or. es

Módosítás 167
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
I rész – 27 cikk – 2 bekezdés –1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átruházható halászati koncessziók 
rendszere nem alkalmazandó a legkülső 
régiókban; azonban az illetékes regionális 
hatóságoknak rendszert kell kidolgozniuk 
a flottakapacitás irányítására, amelyet be 
kell nyújtaniuk a Bizottságnak 
jóváhagyásra.

Or. fr

Módosítás 168
Younous Omarjee

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a). Az átruházható halászati kvóták 
rendszere nem alkalmazandó a legkülső 
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régiókban.

Or. fr

Módosítás 169
Riikka Manner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az átruházható halászati koncessziók 
nem alkalmazandók az anadróm halfajok 
állományaira.

Or. fi

Módosítás 170
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
IV 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) Átruházható halászati koncessziókat a 
tagállam csak az adott tagállam lobogója 
alatt hajózó, aktív halászati tevékenységet 
folytató halászhajó tulajdonosa, illetve az 
adott tagállamban aktív halászati 
tevékenységet folytató 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.

Or. en
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Indokolás

Az átruházható halászati koncessziókról csak az adott tagállamban tevékenységet végző 
halászokkal szabadna tárgyalni.

Módosítás 171
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
IV rész – 28 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Átruházható halászati koncessziók 
rendszerének bevezetésekor a 
tagállamoknak ki kell igazítaniuk saját 
szabályaikat a part menti halászat 
érdekeinek megóvása érdekében, és hogy 
védelmet nyújtsanak a rendszer káros 
aspektusaival – például a túlzott 
koncentrálódással vagy a spekulációval –
szemben.

Or. en

Indokolás

A halászati koncessziókban megjelenő koncentrálódás és spekuláció, valamint a part menti 
halászat érdekei regionális szintű védelmének hiánya valós veszélyt jelent az átruházható 
halászati koncessziók rendszerének megfelelő működése tekintetében.

Módosítás 172
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
IV rész – 34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr
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Módosítás 173
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
V 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 aló. 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. fr

Módosítás 174
Alain Cadec

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

Or. fr

Módosítás 175
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves
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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 Mayotte és Réunion; végezetül 
pedig Makaronézia osztálya, ide tartoznak 
a Kanári-szigetek, az Azori-szigetek és 
Madeira.

Or. fr

Módosítás 176
Rosa Estaràs Ferragut

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.

Or. es

Módosítás 177
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
XII rész – 54 cikk – 1 bekezdés
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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, a 
torkolatöblöket és természetes vizeket védő
egyesületek és a közös halászati politikával 
érintett más érdekcsoportokból állnak.

Or. fi

Módosítás 178
Alain Cadec

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 többségét a 
halászati piaci szereplőket képviselő
szervezetek adják, továbbá részt vesznek 
bennük a közös halászati politikával 
érintett más érdekcsoportok is.

Or. fr

Módosítás 179
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 1 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fekete-tenger A GFCM földrajzi 
alterülete a 
GFCM/33/2009/2 
határozatban 
meghatározottak szerint

Or. en
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