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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

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

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló 
megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes 
rendelkezésekről szóló, 2011. december 13-i 1343/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/0213(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2014)0457),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0102/2014),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. október 15-i 
véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0000/2014),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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(4) 2011. és 2012. évi ülésén a GFCM 
intézkedéseket fogadott el az illetékességi 
területén a vörös nemeskorall 
kiaknázásának fenntarthatósága érdekében, 
és ezeket az intézkedéseket végre kell 
hajtani az uniós jogban. Az egyik 
intézkedés a távirányítású víz alatti 
járművekre vonatkozik. A GFCM úgy 
határozott, hogy a 35/2011/2. sz. ajánlás 
alapján a nemzeti joghatóság alá tartozó 
területeken kizárólag a vörös nemeskorall 
megfigyelésére és felkutatására szolgáló 
távirányítású víz alatti járművek 2014 után 
nem használhatók. A GFCM 36/2012/1. sz. 
ajánlása értelmében a begyűjtött vörös
nemeskorall kirakodása csak korlátozott 
számú, megfelelően felszerelt kikötőben 
végezhető, és a kijelölt kikötők jegyzékét 
el kell juttatni a GFCM titkársága részére.
A tagállamok által kijelölt kikötők 
jegyzékben bekövetkező bármely 
változásról tájékoztatni kell az Európai 
Bizottságot, amely továbbítja az 
információt a GFCM titkársága felé.

(4) 2011. és 2012. évi ülésén a GFCM 
intézkedéseket fogadott el az illetékességi 
területén a vörös nemeskorall 
kiaknázásának fenntarthatósága érdekében, 
és ezeket az intézkedéseket végre kell 
hajtani az uniós jogban. Az egyik 
intézkedés a távirányítású, víz alatti 
járművekre vonatkozik. A GFCM úgy 
határozott, hogy a 35/2011/2. sz. ajánlás 
alapján a nemzeti joghatóság alá tartozó 
területeken a kizárólag a vörös nemeskorall 
megfigyelésére és felkutatására szolgáló 
távirányítású, víz alatti járművek 2014 után 
nem használhatók, hacsak a tudományos 
szakvélemények mást nem javasolnak. Az 
ajánlással összhangban ugyanakkor 
engedélyezni kell a távirányítású, víz alatti 
járművek használatát azon tagállamok 
esetében, amelyek azokat felkutatási 
célból még nem engedélyezték, de esetleg 
engedélyezni kívánják, feltéve, hogy a 
gazdálkodási tervekkel kapcsolatban 
beszerzett tudományos eredmények nem 
utalnak a vörös nemeskorall fenntartható 
kiaknázására gyakorolt negatív hatásra. A 
távirányítású, víz alatti járművek 
használata továbbá korlátozott 
időtartamra, legkésőbb 2015 végéig 
engedélyezhető megfigyelési és begyűjtési 
célú, tudományos kísérleti programok 
céljára. A GFCM 36/2012/1. sz. ajánlása 
értelmében a begyűjtött vörös nemeskorall 
kirakodása csak korlátozott számú, 
megfelelően felszerelt kikötőben 
végezhető, és a kijelölt kikötők jegyzékét 
el kell juttatni a GFCM titkársága részére.
A tagállamok által kijelölt kikötők 
jegyzékben bekövetkező bármely 
változásról tájékoztatni kell az Európai 
Bizottságot, amely továbbítja az 
információt a GFCM titkársága felé.

Or. en
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Indokolás

A 35/2011/2. számú GFCM-ajánlás (3) bekezdése (a) pontjának utolsó mondata úgy 
rendelkezik, hogy „a távirányítású, víz alatti járművek felkutatás céljából történő használatát 
csak 2015-ig lehet engedélyezni, hacsak a tudományos szakvélemények mást nem 
javasolnak.” Az ajánlás ezenkívül bizonyos körülményekhez kötött kivételeket is előirányoz.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy az Unió 
továbbra is eleget tegyen a GFCM-
megállapodás értelmében vállalt 
kötelezettségeinek, hatáskörrel kell 
felruházni a Bizottságot a Szerződés 290. 
cikkének megfelelő jogi aktusok 
elfogadására, hogy eltéréseket 
állapíthasson meg a vörös nemeskorallok 
50 m-nél kisebb mélységben történő 
begyűjtése és a vörös nemeskorall 
telepeinek alapjánál mért 
minimumátmérőtől való eltérés 
tekintetében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkája során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

(9) Annak érdekében, hogy az Unió 
továbbra is eleget tegyen a GFCM-
megállapodás értelmében vállalt 
kötelezettségeinek, hatáskörrel kell 
felruházni a Bizottságot a Szerződés 290. 
cikkének megfelelő jogi aktusok 
elfogadására, hogy eltéréseket 
állapíthasson meg a vörös nemeskorallok 
50 m-nél kisebb mélységben történő 
begyűjtése és a vörös nemeskorall 
telepeinek alapjánál mért 
minimumátmérőtől való eltérés 
tekintetében, kivéve, ha az érintett 
tagállam a GFCM vonatkozó ajánlását 
megfelelő nemzeti gazdálkodási tervek 
kidolgozása révén már átültette.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
kidolgozása során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a releváns 
dokumentumok az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz egyidejűleg, megfelelő 
időben és módon eljussanak.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem veszi figyelembe azokat a már hatályos nemzeti szintű 
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intézkedéseket, amelyek összhangban vannak a GFCM ajánlásaival. Azon tagállamok, 
amelyek már átültették ezeket a 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban elfogadott ajánlásokat, nem 
kényszeríthetők arra, hogy az ajánlások által előírt, eltérésre irányuló kérelmet nyújtsanak be 
a Bizottsághoz, tekintettel többek között arra is, hogy a Bizottság ezeket a mai napig nem 
tudta átültetni.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1343/2011/EU rendelet
16 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vörös nemeskorall begyűjtése 50 m-
nél kisebb mélységben tilos.

(1) A vörös nemeskorall begyűjtése 50 m-
nél kisebb mélységben tilos egészen addig, 
amíg a GFCM tudományos tanácsadó 
bizottsága által jóváhagyott tudományos 
vizsgálatok ezzel ellentétes javaslatot nem 
fogalmaznak meg.

Or. en

Indokolás

A GFCM 35/2011/2. számú ajánlása rendelkezik a vörös nemeskorall 50 méternél kisebb 
mélységben történő begyűjtésének lehetőségéről abban az esetben, ha a tudományos
vizsgálatok ilyen irányú javaslatot fogalmaznak meg.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1343/2011/EU rendelet
16 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságot felhatalmazást kap arra, 
hogy a 27. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdéstől való 
eltérések engedélyezése érdekében. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak ki 

(2) A Bizottságot felhatalmazást kap arra, 
hogy a 27. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdéstől való 
eltérések engedélyezése érdekében. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak ki 
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kell térniük az eltérésekkel érintett 
területek tudományos értékelésének 
szabályaira.

kell térniük az eltérésekkel érintett 
területek tudományos értékelésének 
szabályaira. Ez a bekezdés azonban nem 
alkalmazandó azon tagállamok esetében, 
amelyek a GFCM 35/2011/2. számú 
ajánlását megfelelő nemzeti gazdálkodási 
tervek kidolgozása révén már átültették.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem veszi figyelembe azokat a már hatályos nemzeti szintű 
intézkedéseket, amelyek összhangban vannak a GFCM ajánlásaival. Azon tagállamok, 
amelyek már átültették ezeket a 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban elfogadott ajánlásokat, nem 
kényszeríthetők arra, hogy az ajánlások által előírt, eltérésre irányuló kérelmet nyújtsanak be 
a Bizottsághoz, tekintettel többek között arra is, hogy a Bizottság ezeket a mai napig nem 
tudta átültetni. 

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1343/2011/EU rendelet
16 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 27. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el az (1) bekezdéstől való 
eltérésként az élősúly legfeljebb 10%-ára 
vonatkozó tűréshatár bevezetéséről a 
méreten aluli (7 mm-nél vékonyabb) vörös 
nemeskorall tekintetében.

(2) A Bizottság a 27. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el az (1) bekezdéstől való 
eltérésként az élősúly legfeljebb 10%-ára 
vonatkozó tűréshatár bevezetéséről a 
méreten aluli (7 mm-nél vékonyabb) vörös 
nemeskorall tekintetében. Ez a bekezdés 
azonban nem alkalmazandó azon 
tagállamok esetében, amelyek a GFCM 
36/2012/1. számú ajánlását megfelelő 
nemzeti gazdálkodási tervek kidolgozása 
révén már átültették.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság javaslata nem veszi figyelembe azokat a már hatályos nemzeti szintű 
intézkedéseket, amelyek összhangban vannak a GFCM ajánlásaival. Azon tagállamok, 
amelyek már átültették ezeket a 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban elfogadott ajánlásokat, nem 
kényszeríthetők arra, hogy az ajánlások által előírt, eltérésre irányuló kérelmet nyújtsanak be 
a Bizottsághoz, tekintettel többek között arra is, hogy a Bizottság ezeket a mai napig nem 
tudta átültetni.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1343/2011/EU rendelet
16 c cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a célokat, prioritásokat és vizsgálati 
referenciaértékeket is tartalmazó célzott 
nyomonkövetési és ellenőrzési programok 
vannak érvényben.

b) célzott nyomonkövetési és ellenőrzési 
programok vannak érvényben.

Or. en

Indokolás

A módosítás figyelembe veszi a 36/2012/1. számú GFCM-ajánlásnak a vörös nemeskorall 
méreten aluli telepeire vonatkozó eltérésekről szóló (2) bekezdése pontos szövegét. A 
bizottsági szöveg olyan kötelezettségeket ír elő, amelyeket az ajánlás nem tartalmaz.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1343/2011/EU rendelet
16 d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vörös nemeskorall begyűjtésének 
egyetlen megengedett eszköze a hivatásos
halászok által használt kézi kalapács.

(1) A vörös nemeskorall begyűjtésének 
egyetlen megengedett eszköze az 
engedéllyel rendelkező halászok által
oxigénpalackos búvármerülés során
használt kézi kalapács.
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Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy minden tagállamban más és más rendelkezések vannak érvényben a 
halászati oktatással és képesítésekkel kapcsolatban, a „hivatásos” szó használata új 
adminisztrációs és pénzügyi kötelezettségeket róhat a jelenleg engedéllyel rendelkező 
halászokra. Ugyanakkor a „hivatásos halász” kifejezés a közösségi joganyagban nincsen 
definiálva.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1343/2011/EU rendelet
16 d cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vörös nemeskorall kiaknázását tilos 
távirányítású víz alatti járművel végezni. 
Ez a tilalom 2015. január 1-jétől 
vonatkozik azon távirányítású víz alatti 
járművekre is, amelyek használatát a 
tagállamok kizárólag a vörös nemeskorall 
megfigyelése és felkutatása céljára 
engedélyezték a joghatóságuk alá tartozó 
területeken a GFCM 35/2011/2. sz. 
ajánlásának 3(a) vagy 3(b) bekezdései 
alapján.

(2) A vörös nemeskorall kiaknázását tilos 
távirányítású, víz alatti járművel végezni. 
Hacsak a tudományos szakvélemények 
mást nem javasolnak, ez a tilalom 2015. 
január 1-jétől vonatkozik azon 
távirányítású, víz alatti járművekre is, 
amelyek használatát a tagállamok kizárólag 
a vörös nemeskorall megfigyelése és 
felkutatása céljára engedélyezték a 
joghatóságuk alá tartozó területeken a 
GFCM 35/2011/2. sz. ajánlásának 3(a) 
vagy 3(b) bekezdései alapján.

Or. en

Indokolás

A GFCM 35/2011/2. számú ajánlása (3) bekezdése (a) pontjának utolsó mondata úgy 
rendelkezik, hogy „a távirányítású, víz alatti járművek felkutatási célú használatát csak 2015-
ig lehet engedélyezni, hacsak a tudományos szakvélemények mást nem javasolnak.”
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1343/2011/EU rendelet
16 d cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés nem alkalmazandó 
azon tagállamok esetében, amelyek még 
nem engedélyezték a távirányítású, víz 
alatti járművek felkutatási célra történő 
használatát, de esetleg engedélyezni 
kívánják. Ilyen engedély csak a 
gazdálkodási tervekkel kapcsolatban 
beszerzett olyan tudományos eredmények 
alapján adható ki, amelyek nem utalnak a 
vörös nemeskorall fenntartható 
kiaknázására gyakorolt negatív hatásra. 

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll a GFCM 35/2011/2. számú ajánlása (3) bekezdésének b) pontjával. 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1343/2011/EU rendelet
16 d cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A távirányítású, víz alatti járművek 
használata kizárólag a valamely nemzeti 
joghatóság alá tartozó területeken, 
korlátozott időtartamra, legkésőbb 2015 
végéig engedélyezhető, nemzeti 
kutatóintézetek által és/vagy nemzeti vagy 
nemzetközi szervekkel vagy egyéb érdekelt 
felekkel együttműködésben végzett, 
megfigyelési vagy begyűjtési célú, 
tudományos kísérleti programok 
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keretében.

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll a GFCM 35/2011/2. számú ajánlása (3) bekezdésének c) pontjával.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1343/2011/EU rendelet
16 f cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A halászhajók nem hozhatnak a 
partra tengeri madarakat, kivéve a tengeri 
madarak megőrzésére irányuló nemzeti 
tervek keretében vagy az egyes sérült 
madarak felépüléséhez szükséges segítség 
biztosítása céljából, és azzal a feltétellel, 
hogy a tengeri madarak partra hozatalára 
irányuló szándékról az illetékes nemzeti 
hatóságokat a szóban forgó hajó kikötőbe 
való visszatérését megelőzően hivatalosan 
tájékoztatták.

Or. en

Indokolás

Új bekezdés beillesztése, mely arról rendelkezik, hogy a tengeri madarak fedélzeten tartását 
csak rendkívül indokolt esetben lehessen engedélyezni.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1343/2011/EU rendelet
16 g cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A halászeszközökkel véletlenül 
befogott tengeri teknősöket a halászhajók 
parancsnokai a lehető legrövidebb időn 
belül sértetlenül és élve szabadon engedik.

(1) A halászeszközzel véletlenül befogott 
tengeri teknősöket a halászhajók 
parancsnokai a lehetőségekhez mérten, 
rövid időn belül sértetlenül és élve 
szabadon engedik.

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll a GFCM vonatkozó ajánlásával.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1343/2011/EU rendelet
16 g cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A halászhajók parancsnokai nem 
hozhatnak a partra tengeri teknősöket, 
hacsak nem egy különleges mentőprogram 
keretében teszik, és feltéve, hogy erről az 
illetékes nemzeti hatóságokat a kikötőbe 
való visszatérést megelőzően hivatalosan 
tájékoztatták.

(2) A halászhajók parancsnokai nem 
hozhatnak a partra tengeri teknősöket, 
hacsak nem egy különleges mentőprogram
vagy nemzeti megőrzési program
keretében teszik, vagy arra az egyes sérült
és eszméletlen teknősök megmentése és a 
felépülésükhöz szükséges segítség 
biztosítása érdekében kerül sor, és feltéve, 
hogy erről az illetékes nemzeti hatóságokat 
a kikötőbe való visszatérést megelőzően 
hivatalosan tájékoztatták.

Or. en

Indokolás

A bekezdés kiegészül annak lehetőségével, hogy tengeri teknősöket nemzeti megőrzési 
programok keretében vagy olyan esetekben partra hozzanak, amikor arra egy sérült állat 
megmentése érdekében van szükség.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1343/2011/EU rendelet
16 g cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kisméretű nyíltvízi fajokra erszényes 
kerítőhálóval vagy bármely nyíltvízi 
fajokra szorítózsinór nélküli kerítőhálóval 
halászó hajók nem keríthetnek be tengeri
teknősöket.

(3) A kisméretű nyíltvízi fajokra erszényes 
kerítőhálóval vagy bármely nyíltvízi 
fajokra szorítózsinór nélküli kerítőhálóval 
halászó hajóknak a lehetőségekhez mérten 
el kell kerülniük a tengeri teknősök 
bekerítését.

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll a GFCM 35/2011/4. számú ajánlásával.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
1343/2013/EU rendelet
16 h cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A halászeszközökkel véletlenül 
befogott barátfókákat a halászhajók 
parancsnokai a lehető legrövidebb időn 
belül sértetlenül és élve szabadon engedik.
Az elpusztult egyedek tetemét ki kell 
rakodni és át kell adni a nemzeti 
hatóságoknak megsemmisítésre.

(2) A halászeszközökkel véletlenül 
befogott barátfókákat a halászhajók 
parancsnokai a lehető legrövidebb időn 
belül sértetlenül és élve szabadon engedik.
Az elpusztult egyedek tetemét ki kell 
rakodni és át kell adni az illetékes nemzeti 
hatóságoknak megsemmisítésre vagy 
tudományos célra történő felhasználásra.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nincs tekintettel a tudományos célokra.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
1343/2011/EU rendelet
17 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vörös nemeskorall begyűjtésére 
engedéllyel rendelkező halászhajók
parancsnokai naplót vezetnek a vörös 
nemeskorall napi fogásairól a halászati 
tevékenység végzésének területe és 
mélysége szerinti bontásban, valamint a 
halászattal és merüléssel töltött napok 
számáról. Ezeket az információkat 
haladéktalanul továbbítják a nemzeti 
hatóságok részére.

A vörös nemeskorall begyűjtésére 
engedéllyel rendelkező halászhajók naplót 
vezetnek a vörös nemeskorall napi 
fogásairól a halászati tevékenység 
végzésének területe és mélysége szerinti 
bontásban, valamint a halászattal és 
merüléssel töltött napok számáról. Ezeket 
az információkat haladéktalanul 
továbbítják a nemzeti hatóságok részére.

Or. en

Indokolás

A módosítás figyelembe veszi az ilyen típusú, kisegítő hajókkal és búvármerülésekkel folytatott 
halászat sajátosságait.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
1343/2011/EU rendelet
17 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb 2014. 
december 31-ig meghatározzák, hogy az 
1224/2009/EK rendelet 14. cikkének 
értelmében halászati naplót vezetni nem 
köteles hajók parancsnokai milyen módon 
rögzítsék az (1) bekezdésben említett 
véletlen befogásokat.

törölve

Or. en
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Indokolás

A bizottsági szöveg szabályokat ír elő a halászati naplót vezetni nem köteles hajók számára a 
fogások rögzítésére. Az új előírás betartásának összetettségére való tekintettel ezt a 
rendelkezést csak a halászati naplót vezetni köteles hajók esetében kellene bevezetni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
1343/2011/EU rendelet
17 b cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a mediterrán térségben a fokozottan 
védett területekről és a biológiai 
sokféleségéről szóló jegyzőkönyv II. vagy 
III. mellékletében szereplő cápa- és 
rájafajok véletlen befogásának és szabadon 
engedésének esetei.

e) a mediterrán térségben a fokozottan 
védett területekről és a biológiai 
sokféleségéről szóló jegyzőkönyv II. vagy 
III. mellékletében szereplő cápa- és 
rájafajok véletlen befogásának és –
amennyiben a jogszabályok előírják –
szabadon engedésének esetei.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell a Bizottság szövegét, mivel a szóban forgó jegyzőkönyv III. mellékletében 
felsorolt egyes fajokat valóban ki szabad fogni (és ezért nem kötelező a szabadon engedésük). 

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
1343/2011/EU rendelet
23 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok minden év november 15-
éig eljuttatják a Bizottsághoz a 
következőket:

(1) A tagállamok minden év december 15-
éig eljuttatják a Bizottsághoz a 
következőket:

Or. en
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Indokolás

A határidőt december 15-éig ki kell tolni, mivel például a vörös nemeskorall esetében a 
halászati idény október 31-én ér véget. A Bizottság által javasolt határidő tehát túl szoros, 
mivel a tagállami adatok akkor még nem állnak rendelkezésre. Ennek megfelelően meg 
lehetne hosszabbítani a Bizottság részéről a GFCM titkársága számára történő 
adattovábbítás határidejét is.
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INDOKOLÁS

A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) 1949-ben, nemzetközi 
megállapodás révén jött létre. A megállapodás területi hatálya a Földközi-tengerre és a 
Fekete-tengerre, valamint az ezekhez kapcsolódó vizekre terjed ki. A GFCM legfontosabb 
feladata az élő vízi erőforrások fejlesztésének, megőrzésének és ésszerű kezelésének 
előmozdítása, megőrzési intézkedések kidolgozása és ajánlása, valamint az együttműködésen 
alapuló képzési projektek előmozdítása. A GFCM részes felei a következők: az Európai 
Közösség, Albánia, Algéria, Bulgária, Ciprus, Egyiptom, Franciaország, Görögország, 
Horvátország, Izrael, Japán, Libanon, Líbia, Marokkó, Málta, Monaco, Olaszország, 
Románia, Spanyolország, Szíria, Szlovénia, Törökország és Tunézia.   

2011. és 2012. évi ülésén a GFCM az illetékességi területén a vörös nemeskorall 
kiaknázásának fenntarthatósága érdekében intézkedéseket fogadott el, melyeket be kell 
vezetni az uniós jogba.
A GFCM egyéb ajánlásokat is elfogadott, melyekben a következőket határozta meg:

 a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen a tengeri madarak, a tengeri 

teknősök, a barátfókák és a cetfélék véletlen befogásának csökkentésére irányuló 

intézkedések, melyeket bele kell foglalni az uniós jogba;

 olyan intézkedések, melyek célja az illetékességi körébe tartozó területen végzett 

halászat során magas szintű védelem  biztosítása a cápák és ráják számára, különösen 

azon cápa- és rájafajok számára, amelyek a Barcelonai Egyezményhez csatolt, a 

mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségéről 

szóló jegyzőkönyv II. mellékletében veszélyeztetett vagy fenyegetett fajként kerülnek 

felsorolásra;

 a kisméretű nyíltvízi állományok adriai-tengeri halászatát szabályozó intézkedések, 

melyeket be kell vezetni az uniós jogba.

Az 1343/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásokat határoz meg a GFCM-
megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászat tekintetében. Javasoljuk e 
rendeletnek a GFCM ajánlásaiban szereplő intézkedések beillesztése érdekében történő 
módosítását.
A javaslat technikai intézkedéseket határoz meg a vörös nemeskorall kiaknázásának 
fenntarthatósága, a tengeri madarak, a tengeri teknősök és a cetfélék véletlen befogásának 
csökkentése, valamint a barátfókák, a cápák és a ráják védelme érdekében a GFCM 
egyezmény hatálya alá tartozó terület vonatkozásában.
Ezek az intézkedések túlmutatnak az uniós szinten az élőhelyvédelmi irányelv és más uniós 
jogforrások értelmében e fajok vonatkozásában biztosított védelem szintjén, továbbá konkrét 
adatrögzítési és jelentéstételi kötelezettségeket is rónak az üzemeltetőkre és a tagállamokra 
egyaránt.
A javaslat ezenfelül tartalmaz rendelkezéseket a kisméretű nyíltvízi állományok adriai-tengeri 
halászatára vonatkozóan.
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Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli ezt a javaslatot, melynek célja, hogy a GFCM ajánlásait átültesse a 
közösségi jogba. Megállapítja azonban, hogy a Bizottság javaslata nem veszi figyelembe 
azokat a már hatályos nemzeti szintű intézkedéseket, amelyek összhangban vannak a GFCM 
ajánlásaival. Azon tagállamok, amelyek már átültették ezeket a 2011-ben, 2012-ben és 2013-
ban elfogadott ajánlásokat, nem kényszeríthetők arra, hogy a GFCM által előírt, eltérésre 
irányuló kérelmet nyújtsanak be a Bizottsághoz, tekintettel többek között arra is, hogy a 
Bizottság ezeket a mai napig nem tudta átültetni.

A Bizottság javaslata ezenkívül számos ponton szigorúbb a GFCM ajánlásainál. 2014 után 
megtiltja például a távirányítású, víz alatti járműveknek a vörös nemeskorall kiaknázása 
céljából történő használatát, míg a GFCM ajánlása nem zárja ki eleve annak alkalmazását, 
amennyiben a tudományos szakvélemények mást javasolnak. Az ajánlás ezenkívül a 
gazdálkodási tervekkel kapcsolatban beszerzett, a vörös nemeskorall fenntartható kiaknázása 
tekintetében negatív hatásokat ki nem mutató tudományos eredmények alapján engedélyezi a 
távirányítású, víz alatti járművek használatát azon tagállamok esetében, amelyek azokat 
felkutatásra még nem használták, de esetleg használni kívánják. A GFCM ajánlása ezenkívül 
tudományos kísérleti programok céljaira 2016-ig engedélyezi a távirányítású, víz alatti 
járművek használatát.

Egyéb példák is mutatják a Bizottság túlbuzgó hozzáállását a GFCM ajánlásainak értelmezése 
során. A halászeszközökkel véletlenül befogott tengeri teknősöket például nem minden 
esetben lehetséges rövid időn belül, sértetlenül és élve szabadon engedni. A GFCM ezt 
elismeri, ugyanis „a lehetőségekhez mérten” írja elő ennek megvalósítását, a Bizottság 
javaslata azonban nem. Ugyanezt a rugalmasságot kell alkalmazni azokra az esetekre is, 
amikor az erszényes kerítőhálót vagy szorítózsinór nélküli kerítőhálót használó hajók 
véletlenül tengeri teknősöket fognak be. A jelentéstételi kötelezettséget kizárólag a halászati 
naplót vezetni köteles hajókra kellene alkalmazni. E felsorolást még sokáig lehetne folytatni.

Az előadó úgy véli, hogy a GFCM ajánlásai megfelelő szintű szabályozási védelmet 
biztosítanak, és a részes feleknek elsőként ezeket kell végrehajtaniuk, mielőtt további 
intézkedéseket hoznának.


