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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 349. cikkére

Or. fr

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.. 

Or. fr
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) 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 
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.

Or. fr

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 
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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.

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. 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. 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 
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nemzetközi állományvédelmi és 
együttműködési kötelezettségekkel.

Or. fr

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 bis) 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.

Or. fr



PA\901563HU.doc 7/33 PE489.430v01-00

HU

Módosítás 6

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 
takarmánybiztonsági szempontokat.

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

Or. fr

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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hagyományos halászati tevékenységeket, 
amelyektől bizonyos part menti 
közösségek társadalmi és gazdasági 
fejlődése nagyban függ. Ezért ezeket a 
szabályokat továbbra is alkalmazni kell.

Or. fr

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek körüli tengeri biológiai 
erőforrásokat továbbra is különlegesen kell 
védeni, kiterjesztve ezt a védelmet 
Guadeloupe-ra, Guyanára, Martinique-re, 
Mayotte-ra és Réunionra, 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, és továbbra is szigorúan 
azokra a halászhajókra kell korlátozni a 
halászati tevékenységeket Guadeloupe, 
Guyana, Martinique, Mayotte és Réunion 
vizein, amelyeket ezek kikötőiben 
jegyeztek be, kivéve, ha megállapodások 
erről másképp rendelkeznek, és azokat az 
illetékes helyi hatóságok hivatalosan 
elismerték.

Or. fr
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Módosítás 10

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 a visszadobott halak 
mennyisége jelenlegi magas szintjének
lehető legnagyobb mértékű csökkentése 
érdekében. A nem szándékos fogások és a 
visszadobás 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, vagy 
amennyiben a kirakodás nem lehetséges, 
szigorú számlálást kell végezni a 
visszadobás előtt.

Or. fr

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 13

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

törölve
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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. fr

Módosítás 14

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 15

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

(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, 
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és érintettek fokozott részvételt, és 
küzdenie kell az illegális, a bejelentetlen és 
a szabályozatlan halászati tevékenységek 
ellen.

garantálva az érintettek tényleges 
részvételét, és küzdenie kell az illegális, a 
bejelentetlen és a szabályozatlan halászati 
tevékenységek ellen.

Or. fr

Módosítás 16

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 
azon országok halászai által végzett 
halászati tevékenységek csökkenéséhez és 
e halászok elszegényedéséhez vezessen, 
melyekkel ezeket a megállapodásokat 
aláírták.

Or. fr
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39 bis) A harmadik országokkal kötött 
fenntartható halászati 
megállapodásoknak tartalmazniuk kell 
egy felfüggesztési záradékot arra az 
esetre, ha e harmadik országok halászai 
amiatt vitatnák ezeket a 
megállapodásokat, hogy az európai hajók 
által végzett halászati tevékenység árt az 
erőforrásoknak, hozzájárul az ezen 
országok halászai által végzett halászati 
tevékenység csökkenéséhez vagy ezen 
országok halászainak elszegényedéséhez.

Or. fr

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
39 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39 ter) 2020-ig fokozatosan el kell érni, 
hogy a harmadik országokkal kötött 
fenntartható halászati megállapodások 
keretében teljesített fogás legnagyobb
részét az említett megállapodást aláíró 
harmadik ország vagy országok 
kikötőiben rakodják ki; ezzel hozzá 
lehetne járulni ezen országok parti 
létesítményeinek és halászatitermék-
kereskedelmének tényleges és 
fenntartható fejlődéséhez.

Or. fr
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A közös halászati politikának hozzá 
kell járulnia az Európa 2020 stratégiához 
(az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája), és elő kell 
segítenie a benne foglalt célok 
megvalósulását. Az akvakultúra-
tevékenységeket befolyásolják a nemzeti 
határokon átnyúló különböző feltételek, 
többek között azok, amelyek a piaci 
szereplők engedélyeit érintik; 

törölve

Or. fr

Módosítás 20

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 
ellenőrző, felügyeleti és érvényesítési 
rendszert a közös halászati politika 
szabályainak való megfelelés biztosítása 
érdekében.

(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 
biztosítása érdekében.

Or. fr
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Annak érdekében, hogy biztosítsák az 
érintett piaci szereplők részvételét az uniós 
ellenőrző, felügyeleti és érvényesítési 
rendszerben, a tagállamoknak képesnek 
kell lenniük arra, hogy előírják a rendszer 
költségeihez való arányos hozzájárulást a 
lobogójuk alatt hajózó, legalább 12 méter 
teljes hosszúsággal rendelkező uniós 
halászhajókra vonatkozó halászati 
engedély birtokosai számára. 

törölve

Or. fr

Módosítás 22

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 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. Ugyanakkor valamennyi 
tengeri medencét le kell fedniük a 
tanácsadó testületeknek, és azon 
régióknak, amelyeknek sérültek a jogaik, 
ezen a címen keresettel kell fordulniuk az 
Európai Unió Bíróságához annak 
érdekében, hogy kötelezzék a Bizottságot a 
tanácsadó testületek által le nem fedett –
és így hátrányos megkülönböztetést 
szenvedő – régiók számára is ilyen testület 
létrehozására.

Or. fr
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
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.

Or. fr

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
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 annak biztosítása 
érdekében, hogy a halászati 
tevékenységeknek a tengeri 
ökoszisztémákra gyakorolt hatása 
korlátozott legyen, hogy tartósan meg 
lehessen őrizni a tengeri biodiverzitást és 
a vizek környezeti fenntarthatóságát.

Or. fr
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 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) a lehető legnagyobb mértékben 
megszünteti a kereskedelmi állományok 
nem szándékos fogásait, és fokozatosan 
biztosítja, hogy az ilyen állományokból 
történő minden fogást rakodjanak ki, vagy 
ennek hiányában szigorúan előírja a nem 
szándékos fogások visszadobás előtti 
hajónkénti azonosítását és számba vételét;

Or. fr

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 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; mindezt úgy, hogy figyelembe 
veszi, hogy a szociális rendszerek európai 
szinten nincsenek harmonizálva;

Or. fr

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hozzájárul a halászati tevékenységekből 
élők méltányos életszínvonalához;

d) hozzájárul a halászati tevékenységekből 
élők méltó életszínvonalához és 
jövedelméhez;
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Or. fr

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 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; mindez úgy, hogy folyamatosan 
a többszintű, vertikális irányításra kell 
törekedni;

Or. fr

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– „maximális fenntartható hozam”: az a
legnagyobb mennyiségű biomassza, 
amelyet közép és hosszú távon a meglévő 
környezeti feltételek mellett a 
halállományból ki lehet vonni, a 
reprodukciós folyamat és az erőforrás 
fejlődésének megzavarása nélkül;

Or. fr

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós halászhajóknak azonos 
hozzáféréssel kell rendelkezniük a 

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

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. 

Or. fr

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
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, a Kanári-
szigetek, Guadeloupe, Guyana, 
Martinique, Mayotte és Réunion
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 és több mint 50 
éve megszakítás nélkül halásznak e 
vizeken, és ezt bizonyítani is tudják,
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
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
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.

Or. fr

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
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 
hozzájáruljon ahhoz, hogy az állományok
2017-ig visszaálljanak a legnagyobb 
fenntartható hozam szintjére, és e szinten 
meg is maradjanak.

Or. fr
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A következő halállományokból az 
uniós vizeken történő halászati 
tevékenységek során vagy uniós 
halászhajókkal az uniós vizeken kívül 
történő minden fogást – figyelemmel a 
fogási határokra – a halászhajók 
fedélzetére kell rakni és ott kell tartani, 
továbbá nyilvántartásba kell venni és ki 
kell rakodni, kivéve, ha a tengerbe való 
visszadobás előtt pontosan azonosítják, 
nyilvántartásba veszik és megszámolják, 
kivéve továbbá, ha élő csaliként használják 
fel, a következő időkeretekkel 
összhangban:

Or. fr

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr



PE489.430v01-00 22/33 PA\901563HU.doc

HU

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
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 regionális halászati gazdálkodási 
szervezetekkel folytatott konzultációt 
követően 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. fr

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizottság által elfogadott védelmi 
intézkedések célja, hogy biztosítsa a 

(3) A Bizottság által az érintett, regionális 
halászati gazdálkodási szervezetekkel 



PA\901563HU.doc 23/33 PE489.430v01-00

HU

többéves tervben meghatározott célok és 
célkitűzések elérését. A tagállami 
intézkedések hatályukat vesztik, amikor a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust a 
Bizottság elfogadja.

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.

Or. fr

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – bevezető mondat

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:

Or. fr

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
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 
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.

Or. fr

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) összhangban állónak a technikai 
intézkedések kereteiben meghatározott 
célokkal. 

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Or. fr
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
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.

Or. fr

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
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) A halászati koncessziókat
összekapcsolják oly módon, hogy azokat a 
jogi vagy természetes személyek, illetve az 
elismert termelő szervezetek vagy 
regionális halászati gazdálkodási 
szervezetek közösen kezeljék. A 
tagállamok átlátható és objektív 
kritériumok alapján korlátozhatják az 
átruházható halászati koncessziók 
megszerzésére vonatkozó jogosultságot.

Or. fr
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az átruházható halászati koncessziókat 
az ilyen koncessziók jogosultjai teljesen 
vagy részben átruházhatják egymásra egy 
tagállamon belül, a regionális halászati 
gazdálkodási szervezeteken keresztül vagy 
a termelői szervezeteken belül. Az említett 
átruházások semmilyen esetben sem 
képezhetik kereskedelmi természetű ügylet 
tárgyát.

Or. fr
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok átlátható és objektív 
kritériumok alapján megszabott feltételek 
révén szabályozhatják az átruházható 
halászati koncessziók átruházását. 

törölve

Or. fr

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32 cikk törölve
Az egyéni halászati lehetőségek bérbe 

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

Or. fr

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
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.

Or. fr

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az Európai Unió részt vesz a 
halászattal foglalkozó nemzetközi 
szervezetek tevékenységében, beleértve a 
regionális halászati gazdálkodási 
szervezeteket (RHGSZ-eket), a nemzetközi 
kötelezettségekkel és szakpolitikai célokkal 
összhangban és a 2. és 3. cikkekben 
meghatározott céloknak megfelelően. Az 
Unió felhatalmazza az illetékes regionális 
testületeket vagy a Szerződés 349. 
cikkében említett régiók tanácsadó 
testületeit az őket érintő regionális 
halászati gazdálkodási szervezetekben 
való részvételre.

Or. fr

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
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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Or. fr

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az uniós megállapodások 
rendelkeznek arról a kötelezettségről, 
hogy az aláíró harmadik országok vizein 
kifogott halak összességét vagy 
legnagyobb részét ki kell rakodniuk e 
harmadik országok kikötőiben annak 
érdekében, hogy tevékenyen részt 



PA\901563HU.doc 31/33 PE489.430v01-00

HU

vegyenek fejlesztésükben és halászati 
ágazatuk fejlesztésében.

Or. fr

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) biztosítsa, hogy a harmadik országok 
olyan parti őrségeket hozzanak létre, 
amelyek képesek ellátni a vizek védelmét 
és a területi vizeken halászó uniós hajók 
által teljesített fogások ellenőrzését.

Or. fr

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 55. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a szóban forgó melléklet 
módosításai tekintetében a tanácsadó 
testületek hatásköreinek megváltoztatására, 
a tanácsadó testületek új hatásköreinek 
meghatározására vagy új tanácsadó 
testületek létrehozására vonatkozóan. 
Azonban ha egy bizonyos halászati terület 
nem tartozik egyetlen tanácsadó testület 
hatáskörébe sem, az Európai Unió 
Bírósága, amint ilyen ügyben egy 
tagállam, régió vagy regionális halászati 
gazdálkodási szervezet keresetet nyújt be 
hozzá, arra kötelezi a Bizottságot, hogy 
hozza létre a hiányzó tanácsadó testületet.
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Or. fr

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
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. 

Or. fr

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
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.

Or. fr

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tanácsadó testületek a halászati piaci 
szereplőket képviselő szervezetekből és a 
közös halászati politikával érintett más 
érdekcsoportokból állnak. Megfigyelőként
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részt vehetnek bennük a harmadik 
országok vagy az érintett tengeri medence 
harmadik országának halászati ágazatát 
képviselő szervezetek.

Or. fr

Módosítás 61

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

Or. fr

Módosítás 62

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

Or. fr


