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Rendeletre irányuló javaslat 
– 

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI* 

a Bizottság javaslatához 

--------------------------------------------------------- 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS …/2014/EU RENDELETE  

(…) 

a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren 

alkalmazandó többéves helyreállítási tervrıl szóló 302/2009/EK tanácsi rendelet 

módosításáról  

                                                 
* * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dılt betőtípus, a törléseket pedig a ▌jel 
mutatja. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdésre és különösen annak 43. cikke (2) 

bekezdésére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követıen, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 

rendes jogalkotási eljárás keretében2, 

                                                 
1 HL C 67., 2014.3.6., 157. o. 
2 Az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 
…-i határozata. 
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mivel: 

(1) Az Unió részes fele az atlanti tonhalfélék védelmérıl szóló nemzetközi egyezménynek1 

(a továbbiakban: az egyezmény). 

(2) Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (a továbbiakban: 

ICCAT) – amelyet az Egyezmény hozott létre – 2008-ban tartott 16. rendkívüli ülésén 

elfogadta a 08-05. sz. ajánlást, amely az Atlanti-óceán keleti része és a Földközi-tenger 

tekintetében új, a 2006-ban elfogadott korábbi helyreállítási terv helyébe lépı 

helyreállítási tervet vezetett be a kékúszójú tonhalra vonatkozóan. E nemzetközi 

állományvédelmi intézkedések uniós végrehajtása érdekében elfogadásra került a 

302/2009/EK tanácsi rendelet2. 

(3) 2010-ben tartott 17. rendkívüli ülésén az ICCAT elfogadta a kékúszójú tonhalra 

vonatkozó többéves helyreállítási tervet módosító 10-04. sz. ajánlást. Az 500/2012/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet3 ezután módosította a 302/2009/EK rendeletet a 

felülvizsgált nemzetközi állományvédelmi intézkedések uniós szintő végrehajtása 

érdekében. 

                                                 
1 A Tanács határozata (1986. június 9.) a Közösségnek az 1984. július 10-én Párizsban aláírt, az 
atlanti tonhalfélék védelmérıl szóló nemzetközi egyezmény részes államai meghatalmazottai 
konferenciájának záróokmányához csatolt jegyzıkönyvvel módosított egyezményhez történı 
csatlakozásáról (HL L 162., 1986.6.18., 33. o.). 
2 A Tanács 302/2009/EK rendelete (2009. április 6.) a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az 
Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási tervrıl, a 
43/2009/EK rendelet módosításáról és az 1559/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl (HL L 
96., 2009.4.15., 1. o.). 
3 Az Európai Parlament és a Tanács 500/2012/EU rendelete (2012. június 13.) a kékúszójú 
tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves 
helyreállítási tervrıl szóló 302/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 157., 2012.6.16., 1. o.). 
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(4) 2012-ben tartott 18. rendkívüli ülésén az ICCAT elfogadta a 12-03. sz. ajánlást, amely 

tovább módosítja a kékúszójú tonhalra vonatkozó többéves helyreállítási tervet. Annak 

érdekében, hogy a halászati idények jobban összhangba kerüljenek a flotta 

tevékenységével, a 12-03. sz. ajánlás rendelkezik a halászati idények módosításáról, 

amelyek most már „nyílt” idényként vannak meghatározva, ellentétben a korábbi 

ICCAT-ajánlásokban megjelölt halászati tilalmi idıszakokkal. Ezen túlmenıen 

módosultak azok az idıpontok, amelyekben az erszényes kerítıhálós hajók, valamint a 

csalit és a pergetett horogsort használó hajók számára engedélyezett a halászat. 

Végezetül, hogy a halászati idényre vonatkozó külön szabályok hatálya alá nem tartozó 

halászeszközök vonatkozásában elkerülhetı legyen a bizonytalanság, szükséges volt 

beilleszteni egy olyan rendelkezést, amely – az eresztıhálók valamennyi típusának 

kivételével – minden más halászeszköz tekintetében lehetıvé teszi az egész évben 

történı halászatot. Az ICCAT kutatási és statisztikai állandó bizottságának (SCRS) 

szakvéleménye alapján az ICCAT 2015-ben felülvizsgálhatja az Atlanti-óceánra 

vonatkozó halászati idény idıszakait és idıpontjait. 

(5) 2013 novemberében tartott 23. rendes ülésén az ICCAT elfogadta a 12-03. sz. ajánlást 

kiegészítı 13-08. sz. ajánlást annak érdekében, hogy lehetıvé tegye az Atlanti-óceán 

keleti részére vonatkozó halászati idénynek a csalit és a pergetett horogsort használó 

hajók tekintetében történı olyan módosításait, amelyek nem befolyásolják a 

kékúszójú tonhal földközi-tengeri ívóhelyeinek a védelmét. Az említett ICCAT-ajánlás 

értelmében a szerzıdı felek, valamint az együttmőködı nem szerzıdı felek, egyéb 

jogalanyok és halászatot folytató jogalanyok az Atlanti-óceán keleti részén mőködı, 

csalit vagy pergetett horogsort használó hajóik számára eltérı kezdı idıpontot is 

megállapíthatnak a halászati idény kezdeteként, feltéve hogy megtartják az e halászati 

tevékenységekre vonatkozó „nyílt idény” teljes idıtartamát. Az említett ICCAT-

ajánlás emellett szabályokat állapít meg a sztereoszkopikus kamerák ketrecbehelyezési 

mőveletek során történı használatára vonatkozóan is. A tervek szerint az ICCAT 

kutatási és statisztikai állandó bizottsága a 2014. évi ülésén valamennyi mőszaki 

elıírást felül fogja vizsgálni – így többek között a mintavétel gyakoriságát, a 

mintavétel módját, a kamerától való távolságot, az áthelyezési kapu méretét és az 

algoritmusokat (hosszúság-tömeg kapcsolat) –, és amennyiben az a bizottság ajánlása 
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alapján indokolt, az ICCAT a 2014. évi ülésén szükség esetén módosítani fogja 

azokat. 
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(6) A kékúszójú tonhal hatékony védelmének biztosítását és az érintett halászati idények 

tekintetében a jogbiztonság garantálását, valamint a halászati, kapacitási és ellenırzési 

terveik és egyéb jelentéstételi kötelezettségeik megfelelı meghatározásának a 

tagállamok számára való lehetıvé tételét célzó 12-03. sz. ajánlásnak, továbbá a 

sztereoszkopikus kamerák ketrecbehelyezési mőveletek során történı használatát 

szabályozó, valamint az Atlanti-óceán keleti részén mőködı, csalit vagy pergetett 

horogsort használó hajók számára a halászati idény eltérı idıpontban történı 

megkezdését lehetıvé tevı 13-08. sz. ajánlásnak az uniós jogban való végrehajtása 

érdekében a 302/2009/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseit mielıbb módosítani 

szükséges,  

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

A 302/2009/EK rendelet a következıképpen módosul: 

(1) A 7. cikk helyébe a következı szöveg lép: 

„7. cikk 

Halászati idények 

(1) A január 1. és május 31. közötti idıszakban engedélyezett a kékúszójú tonhal 24 

méternél hosszabb, horogsoros nyílt tengeri halászhajókkal folytatott halászata az 

Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren, kivéve a ny. h. 10 °-tól nyugatra és 

az é. sz. 42 °-tól északra fekvı területet, ahol a halászat az augusztus 1. és január 31. 

közötti idıszakban engedélyezett. 

(2) A május 26. és június 24. közötti idıszakban engedélyezett a kékúszójú tonhal 

erszényes kerítıhálóval történı halászata az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-

tengeren. 

(3) A július 1. és október 31. közötti idıszakban engedélyezett a kékúszójú tonhal csalit 

vagy pergetett horogsort használó hajókkal történı halászata az Atlanti-óceán keleti 

részén és a Földközi-tengeren. 
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A 2014. és 2015. év tekintetében az elsı albekezdés ellenére – és mivel az nem 

befolyásolja az ívóhelyek védelmét –, a tagállamok éves nemzeti halászati terveikben a 

lobogójuk alatt hajózó, az Atlanti-óceán keleti részén mőködı, csalit vagy pergetett 

horogsort használó hajóik számára eltérı idıpontot is megállapíthatnak , feltéve, 

hogy az e halászati tevékenységekre vonatkozó „nyílt idény” teljes idıtartama 

összhangban van az elızı albekezdéssel. 

Az ICCAT számára minden évben február 15-ig benyújtandó uniós halászati tervben 

meg kell adni, hogy az e halászati tevékenységekre megadott kezdı idıpontokat 

módosították-e, valamint meg kell adni az érintett területek koordinátáit.  

(4) A június 16. és október 14. közötti idıszakban engedélyezett a kékúszójú tonhal nyílt 

tengeri vonóhálós hajókkal történı halászata az Atlanti-óceán keleti részén. 

(5) A június 16. és október 14. közötti idıszakban engedélyezett a kékúszójú tonhal 

szabadidıs és sporthorgászata. 

(6) A kékúszójú tonhal más, az (1)–(5) bekezdésben említett eszközökön kívüli 

halászeszközökkel történı halászata egész évben engedélyezett.  A kékúszójú tonhalnak 

az eresztıhálók bármely típusával való halászata azonban nem engedélyezett.” 

(2) A következı cikk kerül beillesztésre: 

„24a. cikk 

Sztereoszkopikus kamerák használata a ketrecbehelyezési mőveletek során 

A sztereoszkopikus kamerákat a ketrecbehelyezési mőveletek során az alábbi feltételekkel 

összhangban kell használni: 

a) az élı halakat érintı mintavétel gyakorisága fedje le a ketrecbe helyezett halak 

mennyiségének legalább 20 %-át; ha technikailag lehetséges, az élı halakat érintı 

mintavétel legyen folyamatos oly módon, hogy minden ötödik egyedet mérnek meg; 

Az ilyen mintavételt a kamerától 2–8 méter távolságban mért halakon kell elvégezni; 
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b) a donorketrecet és a befogadó ketrecet összekötı áthelyezési kapu mérete legfeljebb 10 

méter szélességő és legfeljebb 10 méter magasságú legyen; 

c) ha a halak hosszának mérete multimodális eloszlást mutat (két vagy több eltérı 

mérető kohorsz), akkor egynél több átváltási algoritmust lehet használni ugyanarra a 

ketrecbehelyezési mőveletre; A farok tövéig mért hossz össztömeggé történı 

átváltására az ICCAT kutatási és statisztikai állandó bizottsága által megállapított 

legkorszerőbb algoritmust/algoritmusokat kell használni, a ketrecbehelyezési 

mőveletek során mért halak méretosztályának megfelelıen; 

d) a sztereoszkopikus hosszméretvétel érvényesítését az egyes ketrecbehelyezési 

mőveletek elıtt kell elvégezni, egy 2–8 méter távolságra levı mérırúd használatával; 

e) A sztereoszkopikus program eredményeinek közlésekor fel kell tüntetni a 

sztereoszkopikus kamerarendszer mőszaki elıírásában szereplı, +/– 5 %-ot meg nem 

haladó hibahatárt.”. 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követı harmadik napon 

lép hatályba. ▌ 

 Ez a rendelet teljes egészében kötelezı és közvetlenül alkalmazandó valamennyi 

tagállamban. 

Kelt,  

az Európai Parlament részérıl, a Tanács részérıl, 

az elnök az elnök 

 

 

Or. en 


