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RÖVID INDOKOLÁS 

Egyértelmû, hogy a közös halászati politikát sürgõsen meg kell újítani. Az elmúlt évtizdek 

során az európai vizek halállományai drámai módon csökkentek, és fennáll annak a veszélye, 

hogy néhány közülük teljesen eltûnhet. A kifogott halak egynegyedét holtan visszaengedik a 

vízbe, az európaiak által fogyasztott halak több mint 60%-át manapság mégis importálják. Túl 

sok a halászhajó és túl kevés a hal, ennek ellenére az EU flottája még mindig évente 3%-kal 

nõ. A halászati ipar alig jövedelmezõ, és sok esetben csak a támogatásoknak köszönhetõen 

marad életben. A rendkívüli pénzügyi nehézségek a rövid távon való gondolkodást és a 

fenntarthatatlan, rossz gyakorlatokat részesítik elõnyben, amelyek súlyos károkat okoztak már 

a tengeri környezetnek.  

 

Ez nem mehet így tovább. 

 

A halállományok már jóval a közös halászati politika 1983-as kezdete elõtt hanyatlásnak 

indultak. A múlt tapasztalataiból kitûnik, hogy néhány esetben a 100 évvel ezelõtti, fából 

készült, vitorlától és a széltõl függõ halászhajókkal több halat fogtak ki, mint a mai 

csúcstechnológiájú hajókkal, és a halak is átlagosan sokkal nagyobb méretûek voltak.  

 

A túlhalászásnak hosszú története van, ám a közös halászati politikában keveset tettek ennek 

megfékezésére. A probléma nem abban rejlik, hogy az EU-ban közös szabályok vannak, 

hanem magában a politikában, pontosabban annak alkalmazásában. A rövid távú gondolkodás 

gyõzedelmeskedett. A kvóták megállapításához a miniszterek évente összeülnek, és állítólag 

átlagosan 48%-kal lépik túl a tudományos alapú ajánlásokat. Ennek következtében a 

halmennyiség csökkent és a kifogott halak mérete is kisebb lett. A jelenlegi gyakorlatokat 

folytatva a tengerekbõl nem lehet fenntartható módon élelmet biztosítani. 

 

Szerencsére vizeink a mostaninál sokkal több halat is fenn tudnak tartani, és nem mindegyik 

politikai döntés bizonyult rossznak. Néhány halállományban a csökkenési trendet vissza 

lehetett fordítani. Kevés, de egyre több esetben az uniós politika révén elõ lehetett mozdítani a 

halállományok olyan szintre való visszaállítását, amely túllép a legnagyobb fenntartható 

hozamon. Erre kell törekednünk valamennyi halállomány vonatkozásában.  

 

Az Európai Bizottság messze ható reformokat javasol, amelyek az alábbi fõ elemeket 

tartalmazzák: 

 

 Hosszú távú gazdálkodási tervek valamennyi állomány vonatkozásában, hogy 2015-re 

el lehessen érni a legnagyobb fenntartható hozamot; 

 A halászati lehetõségek éves elosztása szigorúan a tudományos vélemények 

figyelembevételével, illetve azok hiányában az elõvigyázatossági alapelv 

alkalmazásával;  

 Az elpusztult, a kereskedelmi halfajokhoz tartozó halak visszaengedésének tilalma; 
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 Halászati jogokon alapuló gazdálkodás (átruházható halászati koncessziók) bevezetése 

az egész Unióban, amely révén a halászok üzletileg ösztönözve vannak a fenntartható 

halászatra és a túlzott kapacitás problémájának kezelésére;  

 A Brüsszelbõl jövõ mikroszintû irányítás megszüntetése és a napi szintû döntések 

átszervezése regionális szervekhez, amelyek figyelembe tudják venni a helyi 

körülményeket; 

 Az uniós flotta szigorú normák mellett való elkötelezõdése, amikor harmadik felek 

vizein halászik; 

 Az akvakultúra fejlesztésének ösztönzése Unió-szerte. 

Az Európai Bizottság az elsõk között van a változásra való törekvésben, és a vélemény 

elõadója is üdvözli és támogatja a rendelettervezetben megfogalmazott javaslatokat. A 

szövegbõl azonban nem mindig egyértelmû, hogy a javasolt intézkedések hogyan mûködnek 

majd a gyakorlatban. További biztosítékokra van szükség a kitûzött célok elérésének 

garantálására, illetve a fenntarthatóság elõmozdítására, valamint további intézkedések 

kellenek a megfelelõség biztosítására. 

 

A módosítások révén az elõadó az alábbiakat szeretné elérni: 

 

 A halállományok helyreállítására irányuló intézkedések elõmozdítása; 

 A hosszú távú állománygazdálkodási tervek elsõbbségének megerõsítése, és a 

kormányok azon lehetõségének megakadályozása, hogy az éves kvóták 

megállapításakor figyelmen kívül hagyják a tudományos véleményeket; 

 Valamennyi halfajra kiterjedõ visszaengedési tilalom kidolgozása;  

 A tengeri környezet fokozottabb védelmének biztosítása; 

 Annak kimutatása, hogy a tagállamok képesek a nemzeti prioritásoknak megfelelõen 

és kifejezett érdekek megvédése érdekében alakítani a halászati jogokon alapuló 

rendszereket; 

 A kisméretû és alacsony kihatású halászati gyakorlatok számára nagyobb lehetõségek 

biztosítása; 

 A külföldi vizeken halászó uniós hajóktól megkövetelt szabályok szigorítása; 

 Az akvakultúra-fejlesztéshez kapcsolódó problémák kezelése; 

 Annak hangsúlyozása, hogy a halászati politikának átláthatónak és nyilvánosan 

elszámoltathatónak kell lennie. 

A módosítások elkészítése során az elõadó az alábbi szervek képviselõitõl kapott javaslatokat: 

Európai Bizottság, Dánia, Franciaország, Izland, Norvégia, Svédország és az Egyesült 

Királyság kormánya, Akvakultúra-gazdálkodási Tanács, BalticSea2020, Birdlife, Client 

Earth, Greenpeace, New Under Ten Fishermen's Association, Ocean 2012, Oceana, Pew 

Environment Group, ENSZ FAO; WWF.  
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A javaslatokért azonban teljes mértékben az előadó vállal felelősséget.  

 

MÓDOSÍTÁSOK 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Halászati 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A közös halászati politika hatálya 

kiterjed a tengerek biológiai erőforrásainak 

védelmére, ez ezekkel való gazdálkodásra 

és ezek kiaknázására. Ezen felül a közös 

halászati politika hatálya a piaci 

intézkedésekkel és a célkitűzéseit támogató 

pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatban 

kiterjed az édesvizek biológiai 

erőforrásaira és az akvakultúrára, valamint 

a halászati és az akvakultúra-termékek 

feldolgozására és forgalmazására, 

amennyiben ezek a tevékenységek a 

tagállamok területén vagy uniós vizeken 

történnek, beleértve azoknak a 

halászhajóknak a tevékenységeit is, 

amelyek harmadik ország lobogója alatt 

hajóznak és ott is vannak bejegyezve, 

illetve az uniós halászhajók vagy a 

tagállamok állampolgárainak a 

tevékenységeit, nem sértve a lobogó 

szerinti állam elsődleges felelősségét, 

figyelemmel az ENSZ tengerjogi 

egyezményének 117. cikkére. 

(2) A közös halászati politika hatálya 

kiterjed a tengerek biológiai erőforrásainak 

védelmére, ez ezekkel való fenntartható 

gazdálkodásra és a tengeri környezetre 

kifejtett hatás minimumra csökkentésére. 

Ezen felül a közös halászati politika 

hatálya a piaci intézkedésekkel és a 

célkitűzéseit támogató pénzügyi 

intézkedésekkel kapcsolatban kiterjed az 

édesvizek biológiai erőforrásaira és az 

akvakultúrára, valamint a halászati és az 

akvakultúra-termékek feldolgozására és 

forgalmazására, amennyiben ezek a 

tevékenységek a tagállamok területén vagy 

uniós vizeken történnek, beleértve azoknak 

a halászhajóknak a tevékenységeit is, 

amelyek harmadik ország lobogója alatt 

hajóznak és ott is vannak bejegyezve, 

illetve az uniós halászhajók vagy a 

tagállamok állampolgárainak a 

tevékenységeit, nem sértve a lobogó 

szerinti állam elsődleges felelősségét, 

figyelemmel az ENSZ tengerjogi 

egyezményének 117. cikkére. 

 

Módosítás  2 
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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 stabilitás hosszú távú 

fenntarthatóságához. Ezen túlmenően 

hozzá kell járulnia a termelékenység 

növekedéséhez, az élelmiszer-biztonság 

megteremtéséhez, a halászati ágazat által 

biztosított méltányos életszínvonalhoz, az 

ágazatban dolgozók tisztességes 

munkakörülményeihez, a stabil piacokhoz, 

biztosítania kell a források elérhetőségét és 

azt, hogy az áruk ésszerű áron jussanak el a 

fogyasztókhoz. 

Indokolás 

Nyelvi módosítás – nem egyértelmű, hogy mit jelent a „feltételek” megteremtése. A hosszú 

távon fenntartható környezeti, gazdasági és társadalmi stabilitásnak kell a közös halászati 

politika egyik kulcsfontosságú célját képeznie. Az EU jelenleg az EU-ban elfogyasztott hal 

60%-át importálja. A közös halászati politikának úgy kell gazdálkodnia a tengeri 

erőforrásokkal, hogy helyreállítsa az állományokat olyan szintre, amely megteremti az 

élelmiszer-biztonságot Európában. Sok nem uniós polgár munkavállaló – különösen a 

tengeren dolgozók – nem élvezik az uniós szociális jogszabályok védelmét. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A Szerződésnek nem szabad gátat 

vetnie a tengeri erőforrásokkal való 

fenntartható gazdálkodás Uniót terhelő 

kötelezettsége elé; 

 

Módosítás  4 
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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 halászott állományok mértéke 

kiemelt területként olyan szint fölé 

kerüljön és maradjon, amely képes 2015-re 

biztosítani, hogy a legnagyobb fenntartható 

hozamot termeljék ki. Ha kevesebb 

tudományos információ áll rendelkezésre, 

az elővigyázatossági megközelítést kell 

alkalmazni. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tengerek biológiai erőforrásait az 

elővigyázatos megközelítésen alapulva, 

fenntartható módon kell kiaknázni, amely 

a Szerződés 191. cikke (2) bekezdésének 

első albekezdésében említett 

elővigyázatossági alapelvből ered. 

(7) A tengerek biológiai erőforrásaival az 

elővigyázatos megközelítésen alapulva, 

fenntartható módon kell gazdálkodni, 

amely a Szerződés 191. cikke (2) 

bekezdésének első albekezdésében említett 

elővigyázatossági alapelvből ered. Az 

elővigyázatosság elvét kell alkalmazni 

akkor, ha a tudományos bizonyítékok nem 

elégségesek, nem döntőek vagy 

bizonytalanok. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A közös halászati politikának hozzá 

kell járulnia a tengeri környezet 

védelméhez, különösen a tengeri 

környezetvédelmi politika területén a 

közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 

2008/56/EK európai parlamenti és a tanácsi 

irányelv (tengervédelmi stratégiáról szóló 

keretirányelv) 1. cikkének (1) 

bekezdésében megjelölt, legkésőbb 2020-

ig elérendő jó környezetvédelmi állapot 

eléréséhez. 

(8) A közös halászati politikának hozzá 

kell járulnia a tengeri környezet 

védelméhez, a gazdaságilag hasznosított 

valamennyi faj esetében folytatott 

fenntartható gazdálkodáshoz, és 
különösen a tengeri környezetvédelmi 

politika területén a közösségi fellépés 

kereteinek meghatározásáról szóló, 2008. 

június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti 

és a tanácsi irányelv (tengervédelmi 

stratégiáról szóló keretirányelv) 1. 

cikkének (1) bekezdésében megjelölt, 

legkésőbb 2020-ig elérendő jó 

környezetvédelmi állapot eléréséhez. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A halászati gazdálkodás terén 

ökoszisztéma-alapú megközelítést kell 

alkalmazni, a halászati tevékenységek 

környezetvédelmi hatásait korlátozni kell, 

és a nem szándékos fogásokat 

minimalizálni szükséges, majd fokozatosan 

fel kell számolni. 

(9) A halászati gazdálkodás terén 

ökoszisztéma-alapú megközelítést kell 

alkalmazni a halászati tevékenységek 

halállományokra, nem célfajokra, 

élőhelyekre és tengerfenékre gyakorolt 
környezetvédelmi hatásainak korlátozása 

céljából, és a nem szándékos fogásokat 

minimalizálni szükséges, majd fokozatosan 

fel kell számolni. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A többéves terveknek lehetőleg ki kell 

terjedniük több állományra, amennyiben 

ezeket az állományokat közösen aknázzák 

ki. A többéves terveknek kell 

(17) A többéves terveknek lehetőleg ki kell 

terjedniük az egyetlen halállományt vagy 

vegyes állományokat kitermelő 

halászatokra. A többéves terveknek a 
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meghatározniuk a halászati lehetőségek 

rögzítésének alapját, valamint az érintett 

állományok és tengeri ökoszisztémák 

fenntartható kiaknázásának 

számszerűsíthető célkitűzéseit, és 

egyértelmű időtervet, az előre nem látható 

fejleményekre vonatkozó 

védőmechanizmusokat kell 

megállapítaniuk. 

rendelkezésre álló legjobb tudományos 

véleményeknek megfelelően kell 

meghatározniuk a halászati lehetőségek 

rögzítésének alapját, valamint az érintett 

állományokkal és tengeri 

ökoszisztémákkal való fenntartható 

gazdálkodás számszerűsíthető 

célkitűzéseit, és egyértelmű időtervet, az 

előre nem látható fejleményekre vonatkozó 

védőmechanizmusokat kell 

megállapítaniuk. A többéves terveknek 

tartalmazniuk kell a flottakapacitás és a 

rendelkezésre álló halászati kapacitások 

egyensúlyának értékelését. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A fogási, illetve a halászati 

erőkifejtésre vonatkozó korlátok 

felállításával kell biztosítani azon 

állatállományok maximális fenntartható 

hozamot eredményező kitermelését, 

amelyekre vonatkozóan nem készült 

többéves terv. 

(21) Azon állományok esetében, 

amelyekre vonatkozóan nem készült 

többéves terv, fogási, illetve a halászati 

erőkifejtésre vonatkozó korlátokat kell 

meghatározni annak biztosítására, hogy a 
maximális fenntartható hozamok ne 

veszélyeztessék az azon szint felett 

halászott fajok állományának 

helyreállítására és fenntartására 

vonatkozó célkitűzést, amelyek 2015-ig a 

legnagyobb fenntartható hozamot tudják 

nyújtani. 

 

Módosítás  10 

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 

(22) A halászati ipar bizonytalan gazdasági 

helyzetének tekintetében és bizonyos part 

menti közösségek halászattól való 

függősége miatt szükséges a tengeri 
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tevékenységek viszonylagos stabilitásának 

biztosítása a halászati lehetőségek 

tagállamok közötti felosztásával, az egyes 

tagállamokra megállapított állományrészek 

alapján. 

vonatkozású tevékenységek viszonylagos 

stabilitásának biztosítása a halászati 

lehetőségek tagállamok közötti 

felosztásával, az egyes tagállamokra 

megállapított állományrészek alapján. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A tagállamoknak olyan helyzetben 

kell lenniük, hogy a tagállamok által 

megjelölt, a közös halászati politika 

szerinti intézkedések meghozatala 

érdekében megalapozott kérésekkel 

fordulhassanak a Bizottsághoz, melyek 

segítségével meg tudnak felelni a vadon 

élő madarak védelméről szóló, 2009. 

november 30-i 2009/147/EGK tanácsi 

irányelv 4. cikke szerinti különleges 

védelmi területekre, a természetes 

élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 

növények védelméről szóló, 1992. május 

21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikke 

szerinti különleges természetmegőrzési 

területekre, valamint a tengeri 

környezetvédelmi politika területén a 

közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 

2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv (tengervédelmi stratégiáról szóló 

keretirányelv) szerinti védett tengeri 

területekre vonatkozó kötelezettségeknek. 

(24) A tagállamok olyan módon 

szabályozzák vizeiken a kijelölt területek 

védettségi állapotát kedvezőtlenül 

befolyásoló halászati tevékenységeket, 

hogy meg tudjanak felelni a vadon élő 

madarak védelméről szóló, 2009. 

november 30-i 2009/147/EGK tanácsi 

irányelv 4. cikke szerinti különleges 

védelmi területekre, a természetes 

élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 

növények védelméről szóló, 1992. május 

21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikke 

szerinti különleges természetmegőrzési 

területekre, valamint a tengeri 

környezetvédelmi politika területén a 

közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 

2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv28 (tengervédelmi stratégiáról 

szóló keretirányelv) szerinti védett tengeri 

területekre vonatkozó kötelezettségeknek. 

 

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 

(29) A közös halászati politika keretében 

kezelt állományok zömére bevezethető az 
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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.  

átruházható halászati koncessziók kötelező 

rendszere. A tagállamok igazságos, 

méltányos és átlátható kritériumok 

alapján kizárhatnak bizonyos típusú 

halászhajókat az átruházható halászati 

koncessziók rendszeréből. 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.  

 

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 

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 koncessziók átruházhatók 

és bérelhetők lehetnek annak érdekében, 

hogy a halászati lehetőségekkel való 

gazdálkodás decentralizált legyen és a 

halászati ágazat hatáskörébe kerüljön át, 

biztosítva ezzel, hogy az ágazatból kiváló 

halászok ne szoruljanak a közös halászati 

politika keretében állami pénzügyi 

támogatásra. 

 

Módosítás 14 
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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) Az átruházható koncessziók rendszere 

csak olyan állományokra alkalmazható, 

amelyekre halászati lehetőségeket osztottak 

ki. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(36) A tagállamok a többéves uniós 

program alapján kötelesek kezelni és a 

tudományos adatok végfelhasználói 

számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 

adatokat. A tagállamoknak együtt kell 

működniük egymással az adatgyűjtési 

tevékenységek összehangolása során is. 

Adott esetben a tagállamoknak az 

ugyanazon tengeri medencén belüli 

harmadik országokkal is együtt kell 

működniük az adatgyűjtés tekintetében. 

(36) A tagállamok a többéves uniós 

program alapján kötelesek kezelni és a 

tudományos adatok végfelhasználói 

számára elérhetővé tenni az összegyűjtött 

adatokat. A tagállamoknak együtt kell 

működniük egymással az adatgyűjtési 

tevékenységek összehangolása során is. 

Adott esetben a tagállamoknak az 

ugyanazon tengeri medencén belüli 

harmadik országokkal is együtt kell 

működniük az adatgyűjtés tekintetében, a 

vonatkozó nemzetközi szabványokkal és 

egyezményekkel – különösen az ENSZ 

tengerjogi egyezményével (UNCLOS) – 

összhangban. 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(38) Az Európai Uniónak nemzetközileg 

népszerűsítenie kell a közös halászati 

(38) Az Európai Uniónak nemzetközileg 

népszerűsítenie kell a közös halászati 
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politika célkitűzéseit. Ennek érdekében az 

Uniónak törekednie kell a regionális és 

nemzetközi szervezetek teljesítményének 

növelésére a nemzetközi halállományok 

védelme és az ezekkel való gazdálkodás 

terén, népszerűsítenie kell a tudományos 

alapú döntéshozatalt és a megnövelt 

megfelelősséget, a nagyobb átláthatóságot 

és érintettek fokozott részvételt, és 

küzdenie kell az illegális, a bejelentetlen és 

a szabályozatlan halászati tevékenységek 

ellen. 

politika célkitűzéseit. Ennek érdekében az 

Uniónak törekednie kell a regionális és 

nemzetközi szervezetek teljesítményének 

növelésére a nemzetközi halállományok 

védelme és az ezekkel való fenntartható 

gazdálkodás terén, népszerűsítenie kell a 

tudományos alapú döntéshozatalt és a 

megnövelt megfelelősséget, a nagyobb 

átláthatóságot és érintettek fokozott 

részvételt, és küzdenie kell az illegális, a 

bejelentetlen és a szabályozatlan halászati 

tevékenységek ellen. 

 

Módosítás  17 

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 az állományokra és az 

aktuális halászati nyomásra vonatkozó 

adatgyűjtéshez és egy magas színvonalú 

irányítási struktúra kialakításához, 

mindenekelőtt a hatékony megfigyelési, 

ellenőrzési és felügyeleti intézkedések 

biztosítása érdekében. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

42 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(42) Az akvakultúrának fenntartható 

módon elő kell segítenie az élelmiszer-

termelési képesség megtartását Unió-szerte 

annak érdekében, hogy az európai polgárok 

számára biztosítva legyen a hosszú távú 

élelmiszerbiztonság, valamint 

hozzájárulásként a világ növekvő 

tengeriélelmiszer-igényének 

kielégítéséhez. 

(42) Az akvakultúrának fenntartható 

módon elő kell segítenie az élelmiszer-

termelési képesség megtartását Unió-szerte 

annak érdekében, hogy az európai polgárok 

számára biztosítva legyen a hosszú távú 

élelmiszerbiztonság, valamint 

hozzájárulásként a világ növekvő 

tengeriélelmiszer-igényének 

kielégítéséhez. Az akvakultúra nem 

növelheti a vadon élő halállományokra 

gyakorolt halászati nyomást, és bővítése 

előtt környezeti hatásvizsgálatot kell 

végezni. 

 

 

 

Módosítás 19 

Rendeletre irányuló javaslat 

 1 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a tengerek biológiai erőforrásainak 

védelme, az ezekkel való gazdálkodás és 

ezek kiaknázása; valamint 

a) a tengerek biológiai erőforrásainak 

megőrzése, az ezekkel való fenntartható 

gazdálkodás és kiaknázásuk; 

 

 

Módosítás 20 

Rendeletre irányuló javaslat 

2. cikk 

 

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 előmozdítsák a hosszú távú 

környezetvédelmi fenntarthatóságot, ami 

a gazdasági és társadalmi stabilitás 

előfeltétele, és hozzájárul az élelmiszer-
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ellátáshoz. 

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 

2015-ig biztosítja, hogy a tengerek élő 

biológiai erőforrásainak kiaknázása 

helyreállítsa és a maximális fenntartható 

hozam szintjén fenntartsa a halászott fajok 

állományait, és célja továbbá, hogy 2020-

ig olyan szintet érjen el, amely képes 

kielégíteni a maximális gazdasági 

kiaknázhatóság mértékét. 

 2a. A közös halászati politika hozzájárul 

ahhoz, hogy 2020-ig legalább a 

tengervédelmi stratégiáról szóló 

2008/56/EK keretirányelvben előírt 

követelményeknek megfelelően sikerüljön 

elérni és fenntartani a jó 

környezetvédelmi állapotot. 

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 

ökoszisztémára gyakorolt hatásai a lehető 

legalacsonyabb szinten maradjanak, és ne 

okozzanak károkat annak integritásában 

és működésében. 

4. A közös halászati politikának meg kell 

felelnie az uniós környezetvédelmi 

jogszabályokban foglalt 

követelményeknek. 

4. A közös halászati politikának teljes 

mértékben meg kell felelnie az uniós 

környezetvédelmi jogszabályokban foglalt 

követelményeknek, a Szerződés 11. 

cikkében előírtak szerint. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A közös halászati politika hozzájárul 

az átfogó és szilárd tudományos adatok 

gyűjtéséhez. 
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Módosítás 22 

Rendeletre irányuló javaslat 

3. cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 

A 2. cikkben meghatározott általános 

célkitűzések elérése érdekében a közös 

halászati politika: 

A 2. cikkben meghatározott általános 

célkitűzések elérése érdekében a közös 

halászati politika: 

 -a) biztosítja, hogy 2015-ig a halászati 

lehetőségeket a rendelkezésre álló legjobb 

tudományos tanácsokkal összhangban 

határozzák meg és olyan szintekre állítsák 

be, amelyek helyreállítják és fenntartják a 

halászott fajok valemennyi állományának 

a maximális fenntartható hozam feletti 

szintjének elérésére való képességét; 

 -aa) biztosítja, hogy a halállományok 

kezelése és kiaknázása minden halászatra 

kiterjedően többéves tervek keretében 

történjen; 

a) megszünteti a kereskedelmi állományok 

nem szándékos fogásait és fokozatosan 

biztosítja, hogy az ilyen állományokból 

történő minden fogást rakodjanak ki;  

a) szelektív halászati felszerelések 

kifejlesztése és használata révén, valamint 

más eszközökkel megszünteti a 

kereskedelmi állományok nem szándékos 

fogásait, valamint fokozatosan biztosítja, 

hogy minden fogást rakodjanak ki, kivéve 

azokat a fajokat, amelyeket a Bizottság a 

visszaengedés után is életben maradni 

képes fogás jogcímén kifejezetten felment 

ez alól, és felvesz az erre a célra szolgáló 

jegyzékbe; 

b) megteremti a hatékony halászati 

tevékenységek feltételeit egy gazdaságilag 

életképes és versenyképes halászati 

iparban; 

b) megteremti és előmozdítja a hatékony, 

fenntartható és a környezetre alacsony 

hatást gyakoroló halászati tevékenységek 

feltételeit egy gazdaságilag életképes és 

versenyképes halászati iparban, amelyben 

az erőforrásokhoz való hozzáférés alapját 

méltányos és átlátható szempontok 

képezik;  

c) segíti az uniós akvakultúra-

tevékenységek fejlődését az 

élelmiszerbiztonság, valamint a part menti 

és vidéki területek foglalkoztatásának 

c) segíti a környezetvédelmi szempontból 

fenntartható és ökoszisztéma-alapú uniós 

akvakultúra-tevékenységek fejlődését az 

élelmiszerbiztonság, valamint a part menti 
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előmozdítása érdekében; és vidéki területek foglalkoztatásának 

előmozdítása érdekében; 

d) hozzájárul a halászati tevékenységekből 

élők méltányos életszínvonalához; 

d) hozzájárul a part menti közösségekben, 

valamint a halászati tevékenységekből 

élők méltányos életszínvonalához; 

e) figyelembe veszi a fogyasztók érdekeit; e) védi a fogyasztók érdekeit egyértelmű, 

részletes és pontos címkézés, valamint a 

halászatok és akvakultúra-termékek teljes 

élelmiszerláncon keresztüli nyomon 

követhetőségének biztosításával; 

f) biztosítja a rendszeres és harmonizált 

adatgyűjtést és adatkezelést. 

f) biztosítja a közös halászati politika 

céljainak eléréséhez szükséges megbízható 

biológiai, technikai és környezetvédelmi 

adatok rendszeres, időszerű és harmonizált 

gyűjtését; 

 

 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) hozzájárul a tengeri környezet 

védelméhez, különösen a tengeri 

környezetvédelmi politika területén a 

közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 

2008/56/EK európai parlamenti és a 

tanácsi irányelv (tengervédelmi 

stratégiáról szóló keretirányelv) 1. 

cikkének (1) bekezdésében meghatározott 

jó környezetvédelmi állapot eléréséhez; 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) korlátozza a halászatra jogosult 
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halászhajók számát, a halászott fajok 

állományainak a maximális fenntartható 

hozam elérését meghaladó szinten történő 

helyreállításának és fenntartásának 

célkitűzésével összhangban, a halászati 

kapacitás koncentrációjának megelőzése 

érdekében , valamint a kisüzemi halászat 

part menti közösségek ellátására, valamint 

a jó ökológiai állapot eléréséhez való 

hozzájárulására irányuló képességének 

elismerése céljából; 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) biztosítja halászati tartalékok 

kialakítását; 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fb) előmozdítja az alacsony hatású 

halászfelszerelések és -gyakorlatok 

alkalmazását. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A közös halászati politikát a helyes 

kormányzás következő elvei vezérlik: 

A közös halászati politika a helyes 

kormányzás következő elveit alkalmazza: 
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Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) az uniós szintén meghozott általános 

célkitűzések és iránymutatások eléréséhez 

szükséges döntések átruházása a nemzeti, 

regionális és helyi szintekre; 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a rendelkezésre álló legjobb tudományos 

véleményeken alapuló intézkedések 

meghatározása; 

b) a rendelkezésre álló legjobb tudományos 

véleményeket figyelembe vevő, azokkal 

összhangban álló és azoknak megfelelő 
intézkedések meghatározása, annak 

tudatában, hogy a megfelelő tudományos 

információk hiánya nem használható fel 

indokként az állományvédelmi és kezelési 

intézkedések meghozatalának 

elhalasztására vagy elmaradására; 

Indokolás 

 

A közös halászati politika alapvetõen a TAC (teljes kifogható mennyiség) és a kvóták éves 

megállapítása miatt bukott meg, amelyek gyakran jóval meghaladták a tudományos alapú 

ajánlásokat. A jövõbeli politikának tudományos alapúnak kell lennie, és a miniszterek 

beavatkozási lehetõségét erõsen csökkenteni kell. 

 

 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) az igazgatási költségek csökkentése,  
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Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) alkalmazkodó, valós idejű irányítás; 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) összhangban áll az integrált 

tengerpolitikával és más uniós 

szakpolitikákkal. 

f) összhangban áll az integrált 

tengerpolitikával és más uniós 

szakpolitikákkal, különösen a hatályos 

uniós környezetvédelmi jogszabályokkal 

és a kötelező erejű nemzetközi 

megállapodásokkal, egyidejűleg biztosítva 

a fejlesztési politika koherenciáját. 

 

Módosítás 33 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
fa) átláthatóság és az információhoz való 

nyilvános hozzáférés a környezeti 

ügyekben az információhoz való 

hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 

döntéshozatalban történő részvételéről és 

az igazságszolgáltatáshoz való jog 

biztosításáról szóló 1998. június 25-i 

Aarhusi Egyezménnyel összhangban, a 

külső dimenziót is ideértve; 

IndokolásA módosítás megerősíti a Parlament már régóta vallott elvét. 
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Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) környezeti és stratégiai 

hatásvizsgálatok alkalmazása. 

Indokolás 

Ezek az uniós jog szilárd elvei és a jó kormányzás szerves részét képezik. 

 

Módosítás 35 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – f b pont (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
fb) az olyan napi szintű döntések 

decentralizálása és regionális szintre való 

átszervezése, amelyek a többéves tervek 

támasztotta célkitűzések és követelmények 

eléréséhez szükségesek. 

Indokolás 

 

A módosítás azt a széles körben elterjedt kívánságot támogatja, hogy csökkenjen a 

Brüsszelből jövő mikroszintű irányítás. 

 

 

 

Módosítás 36 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – f c pont (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
fc) egyenlőség a közös halászati politika 

belső és külső dimenziója között oly 

módon, hogy a belsőleg alkalmazott 

szabályokat és végrehajtási 

mechanizmusokat adott esetben külsőleg 
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is alkalmazzák. 

Indokolás 

 

Ugyanolyan szabályokat kell alkalmazni az uniós halászflottákra függetlenül attól, hogy 

milyen vizeken halásznak. 

 

Módosítás 37 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 6, 7, 8 és 11 francia bekezdések 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- „maximális fenntartható hozam”: az a 

maximális fogásmennyiség, amely 

korlátlan ideig kifogható a halállományból; 

– „maximális fenntartható hozam”: az a 

maximális átlagos fogásmennyiség, amely 

korlátlan ideig kifogható a halállományból 

és gondoskodik az állományok azon 

maximális bőségszintre való 

helyreállításáról, amelyet az aktuális 

ökológiai feltételek lehetővé tesznek; 

- „elővigyázatossági megközelítés a 

halászati gazdálkodásban”: a megfelelő 

tudományos információ hiánya nem lehet 

oka a célfajok, a járulékos vagy függő 

fajok valamint a nem célfajok és 

környezetük megőrzésére vonatkozó 

kezelési intézkedések meghozatala 

elhalasztásának vagy elmaradásának; 

– „elővigyázatossági megközelítés a 

halászati gazdálkodásban”: az ENSZ 

halállományokról szóló, 1995. évi 

megállapodásának 6. cikkében szereplő 

meghatározásnak megfelelően a 

tudományos információk bizonytalansága, 

megbízhatatlansága vagy nem megfelelő 

volta esetén elővigyázatosabb magatartást 

kell tanúsítani, valamint a megfelelő 
tudományos információ hiánya nem lehet 

oka a célfajok, a járulékos vagy függő 

fajok valamint a nem célfajok és 

környezetük megőrzésére, illetve 

károsodásuk megelőzésére vonatkozó 

kezelési intézkedések meghozatala 

elhalasztásának vagy elmaradásának; 

- „ökoszisztéma-alapú megközelítés a 

halászati gazdálkodásban”: biztosítja, hogy 

az élő vízi erőforrásokból származó 

előnyök szintje magas legyen, azonban a 

halászati tevékenységeknek a tengeri 

ökoszisztémákra gyakorolt közvetlen és 

közvetett hatása alacsony szinten 

maradjon, és ne károsítsa ezen 

ökoszisztémák jövőbeli működését, 

– „ökoszisztéma-alapú megközelítés a 

halászati gazdálkodásban”: a tengeri 

biológiai erőforrásokra ható valamennyi 

nyomást figyelembe vevő megközelítés, 

amely biztosítja, hogy az élő vízi 

erőforrásokból származó előnyök szintje 

magas legyen, azonban a halászati 

tevékenységeknek a tengeri 

ökoszisztémákra gyakorolt közvetlen és 
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sokféleségét és integritását; közvetett hatása a lehető legkisebb legyen, 

és ahol lehetséges, szűnjön meg, és ne 

károsítsa ezen ökoszisztémák jövőbeli 

működését, sokféleségét és integritását;  

 – „maximális gazdasági hozam”: azon 

fogási szint, amelyet fenntartható módon 

a legnagyobb mennyiségben, és egyúttal a 

lehető legnagyobb bevételeket kitermelve 

lehet lehalászni; 

- „fogási határ”: egy állomány vagy 

állománycsoport kifogásának mennyiségi 

határa adott időszakon belül; 

– „fogási határ”: egy állomány vagy 

állománycsoport fogásainak mennyiségi 

határa adott időszakon belül; 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 6 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – „halászott fajok”: halászati 

nyomás/hasznosítás alatt álló fajok, 

beleértve a nem kirakott, hanem 

mellékfogásként kifogott vagy a 

halászattal érintett fajokat is; 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 8 b francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – „fenntartható kiaknázás”: valamely 

halállomány vagy halállomány-csoport 

oly módon történő kiaknázása, amely 

helyreállítja és fenntartja a maximális 

fenntartható hozam kitermelésére képes 

szinteket, egészséges állomány-életkort és 

-méreteloszlást mutat, és nem fejt ki 

kedvezőtlen hatást a tengeri 

ökoszisztémákra; 

 

Módosítás  40 



 

PE480.515v04-00 24/98 AD\901491HU.doc 

HU 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 12 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- „védelmi referenciapont”: a halállomány 

populációinak halgazdálkodásban 

használatos paraméterei (például a 

biomassza vagy a halászati 

állománypusztulási arány), például a 

biológiai kockázat elfogadható szintje 
vagy a hozam kívánt szintje 

vonatkozásában; 

– „védelmi referenciapont”: a halállomány 

populációinak halgazdálkodásban 

használatos paraméterei (például a 

biomassza vagy a halászati 

állománypusztulási arány), például a 

maximális fenntartható hozam vagy az 

egyenértékű legjobb helyettesítő 

vonatkozásában, amely egészséges 

állomány-életkort és -méreteloszlást 

tükröz, a maximális fenntartható hozamot 

kitermelő állománypusztulási arányt kell 

a határérték-referenciapontok 

tekintetében a minimumelőírásnak 

tekinteni, az ENSZ halállományokról 

szóló, 1995. évi megállapodásának 

megfelelően;  

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 13 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– „védelmi intézkedés”: olyan 

óvintézkedés, amelynek célja az, hogy 

védelmet nyújtson valamilyen nem 

kívánatos dolog bekövetkezése ellen, vagy 

azt megelőzze; 

– „védelmi intézkedés”: olyan 

óvintézkedés, amelynek célja az, hogy 

védelmet nyújtson a tengeri erőforrások 

fenntartható szinteket – beleértve a 

védelmi referenciapontokat – meghaladó 

kiaknázása vagy a tengeri ökoszisztémára 

gyakorolt kedvezőtlen hatások ellen, vagy 

azokat megelőzze; 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 13 a francia bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – „elővigyázatossági intézkedés”: a 

Szerződés 191. cikke (2) bekezdésének 

első albekezdésében említett 

elővigyázatossági elvet magában foglaló 

intézkedés, beleértve többek között a 

következőket: védelmi intézkedések, 

technikai intézkedések és a fenntartható 

állománykiaknázáshoz kapcsolódó 

intézkedések, valamint az ENSZ 

halállományokról szóló, 1995. évi 

megállapodásának 6. cikkében szereplő 

meghatározással összhangban a 

tudományos információk bizonytalansága, 

megbízhatatlansága vagy nem megfelelő 

volta esetén elővigyázatosabb magatartást 

kell tanúsítani, és a megfelelő 

tudományos információ hiánya nem lehet 

oka a célfajok, a járulékos vagy függő 

fajok, valamint a nem célfajok és 

környezetük megőrzésére vonatkozó 

kezelési intézkedések meghozatala 

elhalasztásának vagy elmaradásának; 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 14 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- „technikai intézkedés”: azok az 

intézkedések, amelyek szabályozzák a 

fogások faj- és méretösszetételét, és a 

halászati tevékenységek által az 

ökoszisztémák összetevőire gyakorolt 

hatásokat úgy, hogy feltételekhez kötik a 

halászfelszerelések használatát és 

felépítését, valamint korlátozzák a 

halászterületekhez való hozzáférést; 

– „technikai intézkedés”: azok az 

intézkedések, amelyek szabályozzák a 

fogások faj- és méretösszetételét, és a 

halászati tevékenységek által az 

ökoszisztémák összetevőire vagy az 

ökoszisztémák működésére gyakorolt 

hatásokat úgy, hogy feltételekhez kötik a 

halászfelszerelések használatát és 

felépítését, valamint korlátozzák a 

halászterületekhez való hozzáférést; 

 

Módosítás  44 
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Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 18 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – „halászati tartalék”: egy tagállam part 

menti vizeinek egyértelműen 

meghatározott földrajzi területe, amelyben 

valamennyi halászati tevékenység tilos; 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 19 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- „halászati kapacitás”: a hajó 

tonnatartalma bruttó űrtartalomban és 

teljesítménye kilowattban, ahogyan a 

2930/86/EGK tanácsi rendelet 4. és 5. 

cikke meghatározza; 

– „halászati kapacitás”: a hajó halfogási 

képessége. A halászati kapacitás 

számszerűsítésére szolgáló mutatók a hajó 

jellemzői, többek között a 2930/86/EGK 

tanácsi rendelet 4. és 5. cikkében 

meghatározottak szerint a hajó 
tonnatartalma bruttó űrtartalomban és 

teljesítménye kilowattban, az általa 

használt halászati felszerelés és halászati 

technika, valamint a halászattal töltött 

napok száma; 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 32 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- „fenntartható halászati megállapodás”: 

egy másik állammal az Uniótól kapott 

pénzügyi ellentételezés fejében 

erőforrásokhoz vagy vizekhez való 

hozzáférés céljából kötött nemzetközi 

megállapodás. 

– „fenntartható halászati megállapodás”: 

egy másik állammal az Uniótól kapott 

pénzügyi ellentételezés fejében 

erőforrásokhoz vagy vizekhez való, a 

tengeri biológiai erőforrások többlete egy 

részének fenntartható kiaknázását célzó 
hozzáférés céljából kötött nemzetközi 

megállapodás, amely támogatni fogja a 

helyi halászati ágazatot, a tudományos 

adatgyűjtésre, a figyelemmel kísérésre és 
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az ellenőrzésre helyezett külön 

hangsúllyal; 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 32 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – „alapvető hal-élőhelyek”: azok a 

sérülékeny és létfontosságú tengeri 

élőhelyek, amelyek a halfajok ökológiai és 

biológiai szükségleteinek kielégítésében 

betöltött szerepük folytán védelmet 

igényelnek, beleértve az ívás, az 

ivadéknevelés és táplálkozás céljára 

használt területeket. 

Indokolás 

A 8. cikk módosítására utal. 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 32 b francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – „fenntartható gazdálkodás”: az 

erőforrások oly módon történő 

használata, hogy a tengeri erőforrás 

ember okozta változásokra való reagálási 

képessége ne sérüljön, miközben lehetővé 

teszi a tengeri javak és szolgáltatások 

jelenlegi és elkövetkező generációk általi 

fenntartható használatát. 

Indokolás 

A fenntartható gazdálkodás elvének megállapítása. 

 

Módosítás  49 
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Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 32 c francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – „védelmi referenciaméret”: a 

halászattal kifogott tengeri biológiai 

erőforrások tekintetében meghatározott 

minden méret, továbbá a hatályos uniós 

jogszabályokban meghatározott minden 

méret, beleértve az 1967/2006/EK rendelet 

15. cikkében és III. mellékletében 

meghatározott méreteket; 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 32 d francia bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – „alacsony hatású halászat”:  alyan 

szelektív halászati technikák használata, 

amelyek minimális káros hatást 

gyakorolnak a tengeri ökoszisztémákra és 

alacsony üzemanyag-kibocsátással 

járnak; 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 32 e francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – „szelektív halászat”: a halászati eszköz 

vagy módszer azon képessége, hogy a 

halászati művelet során méret- és 

fajcélzottan fogjon be organizmusokat, 

lehetővé téve a nem célfajok elkerülését 

vagy sértetlenül történő visszaengedését; 

 

Módosítás  52 
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Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A parttól számított 12 tengeri mérföldön 

belülre eső, a tagállamok felségterületéhez 

vagy joghatósága alá tartozó vizeken a 

tagállamok felhatalmazást kaphatnak, hogy 

2013. január 1-jétől 2022. december 31-ig 

a halászati tevékenységet azokra a 

halászhajókra korlátozzák, amelyek 

hagyományosan azokon a vizeken 

halásznak az érintett partvidéken lévő 

kikötőkből kiindulva anélkül, hogy 

megsértenék a más tagállam lobogója alatt 

hajózó uniós halászhajókra vonatkozó, a 

tagállamok között meglévő szomszédi 

viszony alapján létrejött megállapodásokat 

és az I. mellékletben felsorolt 

egyezményeket, amelyek minden tagállam 

vonatkozásában rögzítik azokat a földrajzi 

övezeteket a más tagállamok parti 

övezetében, ahol halászati tevékenységet 

folytatnak, valamint az érintett halfajokat. 

Az e bekezdés alapján hatályba lépő 

korlátozásokról a tagállamok értesítik a 

Bizottságot. 

(2) A parttól számított 12 tengeri 

mérföldön belülre eső, a tagállamok 

felségterületéhez vagy joghatósága alá 

tartozó vizeken a tagállamok 

felhatalmazást kaphatnak, hogy 2013. 

január 1-jétől 2022. december 31-ig a 

halászati tevékenységet azokra a 

halászhajókra korlátozzák, amelyek 

hagyományosan azokon a vizeken 

halásznak az érintett partvidéken lévő 

kikötőkből kiindulva, és elsőbbséget 

biztosítsanak a kisüzemi, alacsony 

környezeti hatással járó és a part menti 

közösségek számára jelentős kulturális és 

gazdasági értéket biztosító halászatnak 
anélkül, hogy megsértenék a más tagállam 

lobogója alatt hajózó uniós halászhajókra 

vonatkozó, a tagállamok között meglévő 

szomszédi viszony alapján létrejött 

megállapodásokat és az I. mellékletben 

felsorolt egyezményeket, amelyek minden 

tagállam vonatkozásában rögzítik azokat a 

földrajzi övezeteket a más tagállamok parti 

övezetében, ahol halászati tevékenységet 

folytatnak, valamint az érintett halfajokat. 

Az e bekezdés alapján hatályba lépő 

korlátozásokról a tagállamok értesítik a 

Bizottságot. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az uniós vagy tagállami védelemben 

részesülő területeken – ideértve többek 

között a 92/43/EGK irányelv szerinti 

védelmi területeket, a 2009/147/EGK 

irányelv szerinti különleges védelmi 

területeket, valamint a regionális tengeri 
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egyezmények alapján kijelölt helyeket – a 

halászatot be kell tiltani, ha előzetes 

értékelés révén nem igazolható, hogy 

meghatározott halászati tevékenységek a 

szóban forgó terület védelmi állapotára 

nem károsak, és csak azt követően, hogy 

az a tagállam vagy uniós intézmények, 

amelynek vagy amelyeknek joghatósága 

alapján a terület védelemben részesül, 

gazdálkodási tervet fogadott el, amely 

meghatározza a megengedett halászati 

tevékenységeket; 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok különleges védelmi 

intézkedéseket vezethetnek be a (2) és (3) 

bekezdésében megfelelően meghatározott 

területeken annak érdekében, hogy a 

tengerek biológiai erőforrásait megóvják 

bizonyos halászati tevékenységek káros 

hatásaitól. Az e bekezdés alapján hatályba 

lépő korlátozásokról a tagállamok 

értesítik a Bizottságot. 

 

Módosítás 55 

Rendeletre irányuló javaslat 

7. cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tengerek biológia erőforrásainak 

védelmére vonatkozó intézkedések a 

következőket tartalmazhatják: 

A tengerek biológiai erőforrásainak 

védelmére és az azokkal való fenntartható 

gazdálkodásra és kiaknázásukra 
vonatkozó intézkedések a következők 

közül néhányat vagy az összeset 

tartalmazzák: 

a) többéves tervek elfogadása a 9–11. 

cikkek alapján; 

a) többéves tervek elfogadása a 9–11. 

cikkek alapján; 
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b) az állomány fenntartható kiaknázásában 

elérendő célok meghatározása; 

b) az állomány fenntartható kiaknázásában 

elérendő célok meghatározása; 

 ba) intézkedések elfogadása a jó 

környezetvédelmi állapot legkésőbb 2020-

ig való eléréséhez való hozzájárulás 

érdekében, amint azt a 2008/56/EK 

irányelv előírja; 

 bb) intézkedések elfogadása a 92/43/EGK 

és a 2009/147/EK irányelv tagállami 

végrehajtásához való hozzájárulás 

érdekében; 

 bc) tengeri és halászati tartalékok 

létrehozása. 

c) intézkedések elfogadása abból a célból, 

hogy a halászhajók számát, illetve típusait 

hozzáigazítsák a rendelkezésre álló 

halászati lehetőségekhez; 

c) intézkedések elfogadása abból a célból, 

hogy a halászhajók számát, illetve az 

alkalmazott halászfelszerelések 

mennyiségét és/vagy típusait 

hozzáigazítsák a rendelkezésre álló 

halászati lehetőségekhez; 

 ca) bizonyos halászati tevékenységek 

gyakorlásának korlátozására, vagy 

feltételekhez kötésére vonatkozó 

intézkedések elfogadása 

d) a szelektívebb vagy alacsony kihatású 

halászatot elősegítő ösztönzők - beleértve 

a gazdasági természetűeket is - 

létrehozása; 

d) ösztönzők létrehozása – beleértve a 

gazdasági természetű és a halászati 

lehetőségekhez való hozzáférés 

formájában nyújtott ösztönzőket is – a 
szelektívebb vagy alacsony kihatású 

halászat, valamint a környezetvédelmi 

szempontból fenntarthatóbb módszerek 

előmozdítása érdekében, illetve a 

szabályozói követelményeknek való 

megfelelés bátorítása céljával; 

e) halászati lehetőségek rögzítése;  e) halászati lehetőségek rögzítése; 

 ea) védelmi referenciaértékek 

megállapítása; 

f) a 14. cikkben említett technikai 

intézkedések elfogadása; 

f) a 14. cikkben említett technikai 

intézkedések elfogadása; 

g) a valamennyi fogás kirakodási 

kötelezettségére vonatkozó intézkedések 

elfogadása; 

g)  a valamennyi fogás kirakodási 

kötelezettségére vonatkozó, valamint a 

mellékfogások csökkentésére és 

felszámolására irányuló intézkedések 

elfogadása; 
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h) az alternatív típusú halászati 

gazdálkodási technikákra vonatkozó 

kísérleti projektek lefolytatása.  

h) az alternatív típusú halászati 

gazdálkodási technikákra vonatkozó 

kísérleti projektek lefolytatása; 

 ha) célok meghatározása és ösztönzők 

biztosítása olyan intézkedések 

meghozatalához, amelyek javítják a 

tengeri környezetet és növelik a 

halállományok egészségét. 

 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) kötelezettségek előírása az adatgyűjtés 

vonatkozásában, beleértve a tengeri 

biológiai erőforrások és a tengeri 

ökoszisztéma állapotára, valamint a 

halászat és az akvakultúra azokra 

gyakorolt hatására vonatkozó adatgyűjtést 

is; 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – h pont – i pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 i) i. a tagállam által javasolt és a Bizottság 

által jóváhagyott, minden más megfelelő 

intézkedés. 

Indokolás 

Ez biztosítja a rugalmasságot. 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ha a tagállam nem éri el az e cikknek 

megfelelően bevezetett intézkedésekkel 

elérni kívánt eredményeket, ennek 

következménye az adott tagállam számára 

a közös halászati politika alapján nyújtott 

támogatás felfüggesztése. Ezeknek az 

intézkedéseknek arányosnak kell lenniük 

a meg nem felelés jellegével, 

terjedelmével, időtartamával és 

ismétlődéseivel. 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cikk 

 Halászati tartalékok létrehozása 

 1. A tagállamok a halállomány-

összeomlás megfordításának biztosítása, a 

tenger halállománya termelékenységének 

növelése, a halállományok védelme, 

megtartása, az azokkal való gazdálkodás 

és az élő vízi erőforrások és tengeri 

ökoszisztémák védelmének garantálása 

érdekében, valamint az elővigyázatossági 

megközelítés részeként egységes 

halászatitartalék-hálózatot hoznak létre a 

halászat védelme céljából, beleértve az 

alapvető hal-élőhelyeket, különösen a 

halállományok ivadéknevelő, ívó- és 

táplálkozó helyeit; 

 2. A rendelet hatálybalépésétől számított 

egy éven belül a tagállamok 

meghatározzák és kijelölik a fenti (1) 

bekezdésben említett halászatitartalék-

hálózat létrehozásához szükséges számú 

helyszínt a fennhatóságuk és 

joghatóságuk alatt álló vizeken, amely 

területek minden egyes tagállamban a 

parti területi vizek legalább 20%-át teszik 
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ki, és ezeket a helyszíneket bejelentik a 

Bizottságnak. 

 (3) A vonatkozó tudományos adatok 

alapján a tagállamok 2016. január 1-je 

után kiterjeszthetik a meglévő kijelölt 

területeket vagy további halászati 

tartalékokat jelölhetnek ki területi 

vizeiken; 

 4. A (2) és (3) bekezdésben említett 

intézkedéseket és határozatokat bejelentik 

a Bizottságnak, az azokat alátámasztó 

tudományos, műszaki, társadalmi és jogi 

indokokkal együtt, és azokat nyilvánosan 

elérhetővé kell tenni; 

 5. Az érintett tagállamok illetékes 

hatóságai döntenek arról, hogy az (1)–(3) 

bekezdés szerint kijelölt halászati 

tartalékok körül olyan övezetet vagy 

övezeteket kell-e létrehozni, amely(ek)ben 

a halászati tevékenység korlátozott, és a 

Bizottságnak való bejelentést követően 

döntenek az ilyen övezet(ek)ben 

használható halászati eszközökről, illetve 

az ott alkalmazandó megfelelő 

gazdálkodási intézkedésekről és technikai 

szabályokról, amelyek nem lehetnek uniós 

jogszabályokban előírtaknál kevésbé 

szigorúak. Ezt az információt nyilvánosan 

elérhetővé kell tenni. 

 6. Ha a halászhajó halászati tartalékon 

halad át, az áthaladás során a fedélzeten 

szállított valamennyi halászfelszerelést 

eszközt feltekerve és elrakva kell tárolni, 

különösen: 

 – a hálókat, nehezékeket és a hasonló 

eszközöket külön kell választani a 

vonóhálólemezektől, valamint a vonó- és 

vontatóhuzaloktól és kötelektől; 

 – a fedélzeten vagy a fedélzet felett lévő 

hálókat biztonságosan feltekerve és 

elrakva kell tárolni; 

 – a horogsorokat az alsó fedélzeteken kell 

tárolni. 

 7. Ha bizonyíték van a halászati tartalék 
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vagy a halászatitartalék-hálózat egy éven 

belüli áthelyeződésére, az érintett tagállam 

meghozza az intézkedéseket annak 

biztosítására, hogy a halászati tartalékok 

(1) bekezdésben meghatározott 

célkitűzései teljesüljenek, és biztosítják a 

halászati tartalékok fogástilalmi övezeten 

kívüli területekre gyakorolt kedvező 

hatását, és ezekről az intézkedésekről 

tájékoztatják a Bizottságot. Ezt az 

információt nyilvánosan elérhetővé kell 

tenni. 

 8. Ha a Bizottság megítélése szerint a 

kijelölt halászati tartalék nem elegendő az 

érintett halállományok és tengeri 

ökoszisztémák magas szintű védelmének 

biztosítására, az 55. cikknek megfelelően 

elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok révén további intézkedéseket 

fogad el ebből a célból. 

 

 

Módosítás 60 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A technikai intézkedések az alábbiakat 

foglalhatják magukban: 

A technikai intézkedések az alábbiakból 

néhányat vagy az összeset foglalják 
magukban: 

a) hálóméretek és a halászfelszerelések 

használatára vonatkozó szabályok; 

a) hálóméretek és a halászfelszerelések 

vagy további eszközök használatára 

vonatkozó szabályok; 

b) a halászfelszerelések felépítésére 

vonatkozó korlátozások, így  

b) a halászfelszerelések felépítésére 

vonatkozó korlátozások, így  

i. módosítások vagy további eszközök a 

szelektivitás fokozására vagy a mélytengeri 

övezetre gyakorolt hatás csökkentése 

érdekében; 

i. módosítások vagy további eszközök a 

szelektivitás fokozására vagy a mélytengeri 

övezetre gyakorolt hatás csökkentése 

érdekében; 

ii. módosítások vagy további eszközök a ii. módosítások vagy további eszközök a 
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veszélyeztetett, fenyegetett és védett fajok 

véletlen kifogásának csökkentése 

érdekében; 

veszélyeztetett, fenyegetett és védett fajok 

véletlen kifogásának csökkentése 

érdekében; 

c) bizonyos halászfelszerelések 

használatának tilalma bizonyos területeken 

vagy időszakokban; 

c) bizonyos halászfelszerelések, technikai 

eszközök vagy hajótípusok használatának 

tilalma bizonyos területeken vagy 

időszakokban; 

d) a halászati tevékenységek tilalma vagy 

korlátozása bizonyos övezetekben, illetve 

időszakokban; 

d) a halászati tevékenységek tilalma vagy 

korlátozása bizonyos övezetekben, illetve 

időszakokban; 

 da) a mellékfogások lehető legkisebbre 

csökkentését – és amennyiben lehetséges, 

felszámolását –, valamint a mélytengeri 

övezet és a tengerfenék védelmét célzó 

fellépések; 

e) a halászhajók üzemeltetésének tilalma 

egy adott területen egy meghatározott 

minimális ideig, a sérülékeny tengeri 

erőforrás időleges felhalmozódásának 

védelme érdekében; 

e) a halászhajók üzemeltetésének tilalma 

egy adott területen egy meghatározott 

minimális ideig, a sérülékeny tengeri 

erőforrás időleges felhalmozódásának 

védelme érdekében; 

f) a halászati tevékenységeknek a tengeri 

ökoszisztémára és a nem célfajokra 

gyakorolt hatásának csökkentésére 

vonatkozó egyedi intézkedéseket; 

f) a halászati tevékenységeknek a tengeri 

ökoszisztémára és a nem célfajokra 

gyakorolt hatásának csökkentésére, 

valamint a halászfelszerelések 

eldobásának, az alapvető halfeldolgozás 

során keletkező hulladéknak és a 

szennyezés más formáinak csökkentésére 
vonatkozó egyedi intézkedések; 

g) a tengeri biológiai sokféleség védelmét 

célzó más technikai intézkedések. 

g) a tengeri biológiai sokféleség és a 

tengeri ökoszisztémák védelmét célzó más 

technikai intézkedések. 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság biztosítja, hogy az (1) 

bekezdésben említett intézkedéseket 

időben megteszik. Ha az intézkedések 

indokolatlanuk késnek vagy nem járulnak 

hozzá elégséges mértékben a tengeri 
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biológiai erőforrások vagy tengeri 

ökoszisztémák védelméhez, a Bizottság 

ezeket az intézkedéseket az 55. cikknek 

megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok útján fogadja el. 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ha a tagállam nem éri el az e cikknek 

megfelelően bevezetett intézkedésekkel 

elérni kívánt eredményeket, ennek 

következménye az adott tagállam számára 

a közös halászati politika alapján nyújtott 

támogatás megszakítása vagy 

felfüggesztése. Ezen intézkedéseknek 

arányosnak kell lenniük a meg nem 

felelés jellegével, terjedelmével, 

időtartamával és ismétlődéseivel. 

 

 

 

Módosítás 63 

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) Az Európai Parlament és a Tanács a 

rendes jogalkotási eljárás szerint eljárva 

az összes halászott fajra vonatkozóan 

többéves tervet fogad el, védelmi 

intézkedésekkel és más eszközökkel 

biztosítva a közös halászati politika 

célkitűzéseinek megvalósítását, és 

különösen a halállományok olyan szinten 

történő fenntartását vagy helyreállítását, 

amely képes a maximális fenntartható 

hozam biztosítására, prioritásként és e 

rendelet hatálybalépésétől számított öt 
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éven belül. 

 (1a) Attól a naptól kezdve, amikor a 

Bizottság megteszi a többéves tervre 

vonatkozó javaslatát, a nevezett terv 

elfogadásáig az érintett halászterületek 

számára a halászati lehetőségek 

semmilyen növelése nem engedélyezhető. 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Amennyiben az állomány-

helyreállítást szolgáló célzott intézkedések 

ellenére egy vagy több állomány 

tekintetében nem érhető el 2015-ig a 

maximális fenntartható hozam 

kitermelését biztosító szintek feletti cél 

elérése vagy fenntartása: 

 a) adathiány esetén helyettesítő 

szabványokat lehet elfogadni a 

2008/56/EK irányelv tekintetében a 

tengervizek jó környezeti állapotára 

vonatkozó kritériumokról és módszertani 

előírásokról szóló 2010. szeptember 1-jei 

2010/477/EU bizottsági határozat szerint, 

és az állománypusztulást 

elővigyázatossági alapon kell tovább 

csökkenteni. A tagállamok és a Bizottság 

értékelik és kezelik a kutatást és az 

adatszerzést gátló tényezőket annak 

biztosítása érdekében, hogy a lehető 

legrövidebb időn belül kiegészítő 

információk álljanak rendelkezésre. 

 b) súlyos állomány-kimerülés esetén 

további gazdálkodási intézkedéseket kell 

bevezetni a többéves tervekkel 

összefüggésben, beleértve többek között az 

állománypusztulás mérséklését, zárt 

területek és időszakok meghatározását a 

maximális fenntartható hozam 

kitermelését lehetővé tevő szint 
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biológiailag lehető leggyorsabb és 

legkésőbb 2020-ig történő elérésének 

biztosítása érdekében. 

 c) vegyes jellegű halászat esetén az 

állományok kezelése során a 

legsérülékenyebb célfajok szaporodóképes 

biomasszájával, életkor- és 

méretmegoszlásával, valamint más 

vonatkozó jellemzőikkel kapcsolatos 

tudományos tanácsokra kell támaszkodni. 

 

Módosítás 65 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – ba és bb pontok (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) intézkedések a halászott fajok pontos 

tudományos állományfelmérésének 

lehetővé tételéhez elégséges adatgyűjtés 

biztosítása céljából; 

 bb) intézkedések a jó környezetvédelmi 

állapot helyreállítása és fenntartása 

céljából, a 2008/56/EK irányelvvel 

összhangban. 

 

 

Módosítás 66 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. A többéves tervek lehetőség szerint vagy 

az egyetlen halállományt kitermelő 

halászatokra, vagy a vegyes 

halállományokat kitermelő halászatokra 

terjednek ki, és közben figyelembe veszik a 

halállományok és a halászatok közötti 

kölcsönhatásokat. 

(3) A többéves tervek lehetőség szerint 

vagy az egyetlen halállományt kitermelő 

halászatokra, vagy a vegyes 

halállományokat kitermelő halászatokra 

terjednek ki, és közben figyelembe veszik a 

halállományok és a halászatok, valamint a 

tágabb tengeri környezet közötti 

kölcsönhatásokat. 

 (3a) Vegyes halászatok esetében különös 
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figyelmet kell fordítani a 

legsérülékenyebb fajokkal kapcsolatos 

tudományos tanácsokra.  

 

 

 

Módosítás 67 

Rendeletre irányuló javaslat 

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 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, és a megfelelő 

tudományos adatok hiánya nem 

használható fel annak indokolásául, hogy 

késedelem következik be a közös halászati 

politika megvalósításához adott esetben 

szükséges védelmi intézkedések 

meghozatala tekintetében. 

 (4a) adathiány esetén tudományosan 

érvényes módon és a 2010/477/EU 

bizottsági határozattal összhangban 

helyettesítő szabványokat lehet elfogadni. 

 (4b) A többéves terveket az érdekelt 

felekkel konzultálva háromévente 

felülvizsgálják, értékelve az azokban 

kitűzött célok elérése terén tett 

előrehaladást; 

 (4c) Ha a célkitűzések elérése tekintetében 

megalapozott kétségek vetődnek fel, akkor 

a Bizottságot felhatalmazzák, hogy az 55. 

cikkel összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 

amelyek bevezetik a szükséges védelmi és 

technikai intézkedéseket. 

 (4d) A Bizottság felhatalmazással 

rendelkezik arra vonatkozóan, hogy ha a 
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többéves tervben meghatározott 

célkitűzések elérése felé történő 

előrehaladás egy vagy több tagállamnak 

felróható módon meghiúsul, felfüggessze 

az ezen tagállamoknak juttatott pénzügyi 

támogatást. 

 

 
 

 

Módosítás 68 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 4 e bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
(4e) A többéves tervek elfogadását vagy 

megújítását megelőzően valamennyi fél 

eleget tesz e cikk és a 10. cikk 

célkitűzéseinek és elveinek. 

 

 

 

Módosítás 69 

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, és olyan halászati 

állománypusztulási arányt eredményeznek, 

hogy az állományok 2015-re képesek 

legyenek a legnagyobb fenntartható hozam 

szintjére visszaállni és a felett maradni, és 

– amennyiben biológiailag lehetséges – 

2020-ig a maximális gazdasági hozam 

elérésére képes szinteket meghaladó 

szintre jutni. 

 (1a) A teljes kifogható mennyiségek vagy 

kvóták egyetlen halfaj esetében sem 
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haladhatják meg egyik évben – vagy egy 

év egy részében – sem az (1) bekezdésben 

említett cél eléréséhez szükséges szintet. 
 

 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A többéves tervek célja a 

kereskedelmi és nem kereskedelmi 

állományok nem kívánt és engedély 

nélküli fogásának megszüntetése. 

 

Módosítás 71 

Rendeletre irányuló javaslat 

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 az (1) bekezdéssel 

megegyező arányát, akkor a többéves 

tervek olyan elővigyázatossági 

intézkedésekről rendelkeznek, melyek 

biztosítják az adott állományok 

összehasonlítható szintű védelmét, és 

célként meghatározzák a biológiailag 

lehetséges legkorábbi időpontot a 

halállományok maximális fenntartható 

hozam feletti szintjének elérésére. 

 (2a) A többéves tervek teljes mértékben 

figyelembe veszik a tengeri környezet 

fenntartására és helyreállítására irányuló 

jogszabályi követelményeket. 
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Módosítás 72 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – c ponttól j pontig 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) és a következő tényezőkkel kifejezett 

mennyiségi célkitűzések: 

c) és a következő tényezőkkel kifejezett 

mennyiségi célkitűzések: 

i. halászati állománypusztulási arányok, 

illetve  

i. halászati állománypusztulási arányok, és 

ii.  –szaporodóképes állomány 

biomasszája, és 

ii. szaporodóképes állomány biomasszája,  

 iia. kor- és méreteloszlás; valamint 

iii. a fogások stabilitása; iii. a fogások stabilitása; 

d) a mennyiségi célkitűzések elérésére 

szolgáló egyértelmű időkeretek; 

d) a mennyiségi célkitűzések elérésére 

szolgáló egyértelmű időkeretek; 

e) technikai intézkedések, beleértve a nem 

szándékos fogások megszüntetését szolgáló 

intézkedéseket; 

e) technikai intézkedések, beleértve a nem 

szándékos fogások megszüntetését szolgáló 

intézkedéseket; 

 ea) intézkedések a 92/43/EGK irányelv II. 

és IV. mellékletében, valamint a 

2009/147/EK irányelvben felsorolt 

fajoknak a halászati tevékenységek 

hatásaitól való megvédésére; 

f) a többéves terv célkitűzéseinek 

elérésével kapcsolatos előrehaladás 

időszakonkénti megfigyelésére és 

értékelésére szolgáló mennyiségi mutatók; 

f) a többéves terv célkitűzéseinek 

elérésével kapcsolatos előrehaladás 

időszakonkénti megfigyelésére és 

értékelésére szolgáló mennyiségi mutatók; 

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; 

 ga) egyéb élő vízi erőforrásokhoz és a 

tengeri ökoszisztémák védettségi 

helyzetének fenntartásához vagy 

javításához kapcsolódó célok; 

h) a halászat ökoszisztémára gyakorolt 

hatásának minimalizálása; 

h) a halászat ökoszisztémára gyakorolt 

hatásának minimalizálása;  

i) védelmi intézkedések és a védelmi 

intézkedések hatályba léptetésének 

kritériumai; 

i) védelmi intézkedések, a védelmi 

intézkedések hatályba léptetésének 

kritériumai és a hatálybalépésükről szóló 

éves beszámolók, amelyek részletesen 

ismertetik a megtett elővigyázatossági 
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intézkedéseket és értékelik azok 

hatékonyságát; 

 ia) az olyan táplálékláncok működésének 

visszaállítására és fenntartására irányuló 

intézkedések, amelyekre a halászati 

tevékenységek káros hatással voltak; 

 ib) a flottakapacitás és a halászati 

tevékenységek környezeti hatásainak 

felmérése, amely tartalmazza a 

biodiverzitásra és tengeri környezetre 

gyakorolt következményeket, és – ha az 

értékelés káros hatásokat fed fel – a káros 

hatások kezelésére és a következmények 

minimálisra csökkentésére irányuló 

tervet; 

j) a többéves tervek célkitűzéseinek 

elérésére alkalmas bármely egyéb 

intézkedés.  

j) a többéves tervek célkitűzéseinek 

elérésére alkalmas bármely egyéb 

intézkedés; 

 ja) a megfelelés elmulasztása esetén 

alkalmazandó arányos, visszatartó erejű 

és hatékony szankciókkal kapcsolatos 

eljárások. 

 

 

Módosítás 73 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
A 4. cikk b) pontjával összhangban az e 

cikk első bekezdésének c) pontjában 

említett mennyiségi célkitűzések a 

rendelkezésre álló legjobb tudományos 

véleményeken alapulnak és azoknak 

megfelelnek, vagy ezek hiányában az 

elővigyázatossági megközelítésen 

alapulnak és azokon a korlátokon belül 

maradnak, amelyekről tudományosan 

érvényes megközelítés alapján azt lehet 

mondani, hogy biztosítják az állományok 

legnagyobb fenntartható hozam szintjére 

való visszaállását és a felett maradását a 

10. cikk (1) bekezdésével összhangban. 
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IndokolásEz a módosítás a Parlament Jogi Szolgálatának a segítségével készült. Annak 

biztosítására irányul, hogy a többéves tervek e rendelet célkitűzéseinek eléréséhez szükséges 

alapot nyújtsanak, és hogy az általuk támasztott követelményeket ne lehessen megváltoztatni, 

kivéve azt a csekély módosítást, amelyet a Tanács a TAC és a kvóták éves megállapításakor 

eszközöl. 

 

Módosítás 74 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 és 1a, 1b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikke, 

a 2009/147/EK irányelv 4. cikke és a 

2008/56/EK irányelv 13. cikkének (4) 

bekezdése szerinti különleges védelmi 

területeken a tagállamok csak úgy 

folytathatnak halászati tevékenységet, hogy 

ezeken a területeken mérséklik a halászati 

tevékenységek hatását. 

(1) A 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikke, 

a 2009/147/EK irányelv 4. cikke és a 

2008/56/EK irányelv 13. cikkének (4) 

bekezdése értelmében vett védett 

területeken a tagállamok csak úgy 

folytathatnak halászati tevékenységet, hogy  

a kedvező védettségi helyzet elérése 

érdekében megelőzik a természetes 

élőhelyek állapotának romlását és azon 

fajok megzavarását, amelyek számára a 

területeket kijelölték; 

 (1a) A tagállamok az (1) bekezdésnek való 

megfelelés érdekében megkülönböztetéstől 

mentes intézkedéseket hoznak, és az ilyen 

intézkedések hatálybalépése előtt értesítik 

a Bizottságot, a többi tagállamot és a 

regionális tanácsadó testületet. 

 (1b) A közös halászati politika keretében 

az Unió és a tagállamok által hozott 

minden intézkedésnek teljes mértékben 

összhangban kell lennie az információhoz 

való hozzáférésről szóló Aarhusi 

Egyezménnyel.  

 

 

Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy az 55. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a halászati tevékenységek 

hatását mérséklő intézkedések 

meghatározása céljából. 

(2) Figyelemmel a tagállamok 

1992/43/EGK, a 2009/147/EK és a 

2008/56/EK irányelv alkalmazásának 

biztosításához fűződő jogára is, és 

azokban az esetekben, amikor a 

tagállamok nem teszik meg az (1) 

bekezdésben előírt intézkedéseket, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 

55. cikkel összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 12. 

cikk (1) bekezdésében említett védett 

területeken folytatott halászati 

tevékenységek hatását megakadályozó 

intézkedések meghatározása céljából, 

ideértve azt az esetet is, ha az illetékes 

tagállam nem jelenti be az intézkedéseket 

az (1) és az (1a) bekezdéssel összhangban, 

vagy ha bizonyíték van arra, hogy a 

halászati tevékenységek következtében a 

terület védettségi helyzete romlott vagy 

folyamatosan rossz.  

Indokolás 

A Bizottság számára biztosítani kell az ahhoz szükséges hatásköröket, hogy – tagállami 

fellépés hiányában vagy ha a Bizottság indokolással ellátott véleményében azt állapítja meg, 

hogy romolhat a terület védettségi helyzete – intézkedéseket fogadhasson el. Ez összhangban 

van a bizottsági javaslatban megfogalmazott egyéb javaslatokkal, például a 20. cikk (1) 

bekezdésével. 

 

 

Módosítás 76 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A tengeri biológiai erőforrások 

védelmére vagy a tengeri ökoszisztémára 

vonatkozó és az azonnali intézkedést 

kívánó súlyos fenyegetettség esetén a 

Bizottság a tagállamok megalapozott 

(1) A tengeri biológiai erőforrások 

védelmére vagy a tengeri ökoszisztémára 

vonatkozó és az azonnali intézkedést 

kívánó súlyos fenyegetettség esetén a 

Bizottság a tagállamok megalapozott 
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kérésére vagy saját kezdeményezésére 

határozhat a fenyegetést enyhítő 

ideiglenes intézkedésekről. 

kérésére vagy saját kezdeményezésére az 

55. cikkel összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek a 

fenyegetést elhárító ideiglenes 

intézkedéseket állapítanak meg. Ezek az 

intézkedések azonnali hatályúak. 

 

 

Módosítás 77 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
(2a). Az (1) bekezdésben említett 

intézkedések időtartama a szükséges 

minimálisra korlátozódik, de 

semmiképpen sem lépi túl a hat hónapot. 

Ha a súlyos fenyegetettség továbbra is 

fennáll, a Bizottság az érdekelt felekkel 

való konzultációt követően azokat további, 

hat hónapnál nem hosszabb, egymást 

követő időtartamokra megújíthatja. 

IndokolásA módosítás az „ideiglenes” szó pontosítására irányul. 

 

Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A (2a) bekezdés sérelme nélkül, ha a 

tengeri biológiai erőforrásokra vonatkozó, 

tartós és súlyos fenyegetettség állandó 

intézkedéseket tesz szükségessé, a 

Bizottság az ilyen állandó intézkedéseket 

megállapító végrehajtási aktusokat fogad 

el. 

 Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 56. 

cikkben említett vizsgálóbizottsági 

eljárással összhangban kell elfogadni. 
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Indokolás 

A módosítás egyértelművé teszi a súlyos fenyegetettség esetén alkalmazandó eljárást. 

 

Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 13a. cikk 

 A tagállamok sürgősségi intézkedései 

 1. Ha nyilvánvaló az előre nem látott és 

súlyos, az élő vízi erőforrások védelmét 

vagy a tengeri ökoszisztémát érintő, a 

halászati tevékenységből eredő 

fenyegetettség a tagállam 

felségterületéhez vagy joghatósága alá 

tartozó vizeken, amennyiben minden 

indokolatlan késedelem nehezen 

helyreállítható károkat okozna, a tagállam 

sürgősségi intézkedéseket tehet, amelyek 

időtartama a három hónapot nem 

haladhatja meg. 

 2. A sürgősségi intézkedéseket megtenni 

szándékozó tagállam az intézkedések 

elfogadása előtt, az intézkedések 

indokolással ellátott tervezetének 

elküldésével értesíti szándékáról a 

Bizottságot, a többi tagállamot és az 

érintett regionális tanácsadói testületet. 

 3. A tagállamok és az érintett regionális 

tanácsadó testületek az értesítés napjától 

számított öt munkanapon belül 

benyújthatják írásos véleményüket a 

Bizottságnak. A Bizottság az intézkedést 

megerősítő, törlő vagy módosító 

végrehajtási aktusokat fogad el. E 

végrehajtási aktusokat az 56. cikkben 

említett vizsgálóbizottsági eljárással 

összhangban fogadják el. 

 Súlyos és előre nem látható, az élő vízi 

erőforrások védelmét vagy a tengeri 

ökoszisztémát érintő, a halászati 



 

AD\901491HU.doc 49/98 PE480.515v04-00 

 HU 

tevékenységből eredő fenyegetettséghez 

kapcsolódóan kialakult, kellően indokolt 

és rendkívül sürgős esetben a Bizottság – 

az 56. cikk (2) bekezdésében említett 

eljárással összhangban – azonnali 

hatállyal végrehajtási aktusokat fogad el. 

 4. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 

182/2011/EU rendeletnek az 5. cikkével 

együtt értelmezett 8. cikkét kell 

alkalmazni. 

 

Indokolás 

Míg a 13. cikk (1) bekezdése a Bizottságot ruházza fel hatáskörökkel, ez a cikk a tagállamokra 

ruház a sürgősségi intézkedések megtételéhez szükséges hatásköröket. A szöveg – némileg 

módosított formában – visszaállítja a közös halászati politikáról szóló korábbi rendelet 8. 

cikkét, amely összhangban áll a Parlament jogi szolgálatának ajánlásaival. 

 

Módosítás 80 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tengerek biológiai erőforrásainak 

védelme és a halászati tevékenységek során 

a halállományokra és a tengeri 

ökoszisztémákra gyakorolt hatás 

csökkentése érdekében létre kell hozni a 

technikai intézkedések kereteit. A technikai 

intézkedések keretei: 

A tengerek biológiai erőforrásainak 

védelme és a halászati tevékenységek során 

a halállományokra és a tengeri 

ökoszisztémákra gyakorolt hatás 

csökkentése érdekében létre kell hozni a 

technikai intézkedések kereteit az uniós 

vizekre, valamint az uniós vizeken kívül 

halászó uniós hajókra vonatkozóan. A 

technikai intézkedések keretei: 
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Módosítás 81 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) csökkentik a nem kívánt tengeri 

organizmusok kifogását; 

c) a lehető legkisebbre csökkentik – és 

amennyiben lehetséges, felszámolják – a 

tengeri organizmusok, a sérülékeny és 

védett fajok és tengeri madarak nem 

kívánt kifogását; 

 

 

Módosítás 82 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) csökkentik a halászfelszereléseknek az 

ökoszisztémára és a környezetre gyakorolt 

hatását, különös tekintettel a biológiailag 

érzékeny állományok és élőhelyek 

védelmére. 

d) a lehető legkisebbre csökkentik a 

technikai eszközöknek, közöttük a 
halászfelszereléseknek az ökoszisztémára 

és a környezetre gyakorolt hatását, különös 

tekintettel a biológiailag érzékeny 

állományok és élőhelyek védelmére, és 

különösen a tengerfenéken; 

Indokolás 

 

A tengerfenék biológiai sokfélesége rendkívül gazdag, ugyanakkor bizonyos káros halászati 

gyakorlatokkal szemben rendkívül védtelen is. 

 

 

Módosítás 83 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – d a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) hozzájárul a jó környezeti állapot 

2020-ig történő eléréséhez, miként azt a 

2008/56/EK irányelv előírja. 
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Módosítás  84 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ha a tagállam nem éri el az e cikknek 

megfelelően bevezetett intézkedésekkel 

elérni kívánt eredményeket, ennek 

következménye az adott tagállam számára 

a közös halászati politika alapján nyújtott 

uniós támogatás megszakítása vagy 

felfüggesztése. 

 

 

 

Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 

 

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 halászott fajokból az uniós vizeken 

történő halászati tevékenységek során vagy 

uniós halászhajókkal az uniós vizeken 

kívül történő minden fogást a halászhajók 

fedélzetére kell rakni és ott kell tartani, 

továbbá nyilvántartásba kell venni és ki 

kell rakodni uniós kikötőkben vagy 

harmadik országok kijelölt kikötőiben, 

kivéve, ha élő csaliként használják fel, a 

többéves tervekben meghatározásra 

kerülő követelményekkel, vagy – ilyen 

tervek hiányában – a következő 

időkeretekkel összhangban: 

(a) Legkésőbb 2014. január 1-jétől: (a) Legkésőbb 2014. január 1-jétől: északi-

tengeri állományok és balti-tengeri 

állományok; 

- makréla, hering, fattyúmakréla, kék 

puha tőkehal, disznófejű hal, szardella, 

ezüstlazac, alasa, kapelán lazac; 

 

- nagy tonhal, kardhal, fehér tonhal, 

nagyszemű tonhal, egyéb kardhalfélék. 
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(b) Legkésőbb 2015. január 1-jétől: 

közönséges tőkehal, szürke tőkehal, 

közönséges nyelvhal; 

(b) Legkésőbb 2015. január 1-jétől: atlanti-

óceáni és mélytengeri állományok; 

(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 

abroncshal, gránátoshal, atlanti tükörhal, 

grönlandi laposhal, norvég menyhal, 

vörös álsügér és a földközi tengeri 

tengerfenéken élő állományok. 

(c) Legkésőbb 2016. január 1-jétől: 

földközi-tengeri és minden egyéb 

állomány.  

 1a. Az uniós halászhajók nyilvántartást 

vezetnek a 2014. január 1-jétől kifogott, 

kirakodott vagy visszaengedett minden 

halfaj vonatkozásában; a 

nyilvántartásokat a tagállamok számára 

eljuttatják és közzéteszik. 

 1b. Az uniós vizeken vagy uniós 

halászhajókkal az uniós vizeken kívül 

kifogott minden halfajt 2016. január 1-

jétől ki kell rakodni uniós kikötőkben 

vagy harmadik országok kijelölt 

kikötőiben, kivéve, ha a többéves 

tervekben vagy a Bizottság által közzétett 

és fenntartott nyilvántartásban a 

visszaengedésükre különös rendelkezés 

vonatkozik.   

 1c. Az 1a, 1b) és 1c) pontokban foglalt 

követelmények megszegése esetén a 

tagállamok legfeljebb hároméves 

időtartamra felfüggesztik a szóban forgó 

hajó halászati lehetőségeinek engedélyét. 

 

 

 

Módosítás  86 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az (1) bekezdésben említett fajok 
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halászatára irányuló többéves tervek 

átfogó műszaki és egyéb olyan 

intézkedéseket foglalnak magukban, 

amelyek célja a méreten aluli célfajok és a 

nem kívánt és/vagy nem engedélyezett 

fajok fogásainak kiküszöbölése. 

 

 

 

 

Módosítás 87 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. Az (1) bekezdésben meghatározott 

halállományokra a rendelkezésre álló 

legjobb tudományos vélemények alapján 

meghatározzák a minimális védelmi 

referenciaméreteket. A halállományokból 

a minimális védelmi referenciaméret alatti 

fogásokat csak halliszt vagy állateledel 

gyártása céljára lehet értékesíteni. 

2. Az (1) bekezdésben meghatározott 

halállományokra a rendelkezésre álló 

legjobb tudományos vélemények alapján 

az összes fogás kirakodására vonatkozó 

kötelezettség időpontjáig meghatározzák a 

minimális védelmi referenciaméreteket. A 

minimális védelmi referenciaméret alatti 

halállományok értékesítése vagy 

forgalmazása tilos, kivéve azon 

forgalmazók számára, akik engedéllyel 

rendelkeznek kizárólag kereskedelmi 
halliszt és -olaj vagy állateledel gyártása 

céljára.  A tagállamok intézkedéseket 

fogadnak el e követelmények végrehajtása 

céljából, továbbá hatékony, visszatartó 

erejű és arányos szankciókat írnak elő. 

 

 

 

 

Módosítás 88 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. A megállapított halászati lehetőségeken 

túli fogások esetében a forgalmazási 

3. A megállapított halászati lehetőségeken 

túli fogások esetében a forgalmazási 
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előírásokat a halászati és akvakultúra-

termékek piacának közös szervezéséről 

szóló tanácsi rendelet 27. cikkével 

összhangban kell megállapítani. 

szabályokat és minimális védelmi 

referenciaméret alatti fogásokat a 

halászati és akvakultúra-termékek piacának 

közös szervezéséről szóló tanácsi rendelet 

27. cikkével összhangban kell 

megállapítani. 

 

 

Módosítás  89 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. A (2) bekezdésben említett 

értékesítésből származó bevételek 

visszakerülnek a halászati gazdálkodásért 

felelős hatóságokhoz, és azokat a kutatási, 

ellenőrzési és végrehajtási tevékenységek 

céljára használják fel. 

 

Módosítás 90 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. A tagállamok biztosítják, hogy a 

lobogójuk alatt hajózó uniós halászhajókat 

úgy szereljék fel, hogy azok minden 

halászati és feldolgozó tevékenységet teljes 

körűen dokumentáljanak, és ellenőrizhető 

legyen a minden fogás kirakodását előíró 

kötelezettség betartása. 

4. A tagállamok biztosítják, hogy a 

lobogójuk alatt hajózó uniós halászhajókat 

úgy szereljék fel, hogy azok minden 

halászati és feldolgozó tevékenységet teljes 

körűen dokumentáljanak, és ellenőrizhető 

legyen a minden fogás kirakodását előíró 

kötelezettség betartása. A tagállamok 

közzéteszik a valamennyi fogást 

tartalmazó nyilvántartásokat. 
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Módosítás 91 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 5a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. A halászati lehetőségeknek a 29. 

cikkel összhangban történő kiosztásakor a 

tagállamok ösztönzőket nyújtanak a 

halászhajók számára a szelektív 

halászfelszerelés alkalmazására és a nem 

kívánt fogások csökkentésére. 

 

 

 

Módosítás 92 

Rendeletre irányuló javaslat 

16. cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1. A Tanács – az EUMSZ 43. cikke (3) 

bekezdésének megfelelően, a Bizottság 

javaslata alapján – határoz a halászati 

lehetőségekről, és ezen lehetőségek 

tagállamok közötti megosztásáról. A 

Bizottság javaslatának és a Tanács 

határozatának maradéktalanul 

összhangban kell állnia a 4. cikk b) 

pontjával. 

 E halászati lehetőségek egyetlen halfaj 

esetében sem írhatnak elő olyan 

fogásokat, amelyek bármely évben – vagy 

egy év egy részében – meghaladják a 10. 

cikk (1) bekezdésében előírt célok 

eléréséhez szükséges szintet. 

1. A halászati lehetőségek tagállamok 

közötti kiosztása során biztosítani kell 

valamennyi tagállam viszonylagos 

stabilitását az egyes halállományokra vagy 

halászatra vonatkozó halászati 

tevékenységek tekintetében. Valamennyi 

tagállam érdekét figyelembe kell venni az 

új halászati lehetőségek kiosztása során 

1. A halászati lehetőségek tagállamok 

közötti kiosztása során biztosítani kell 

valamennyi tagállam viszonylagos 

stabilitását az egyes halállományokra vagy 

halászatra vonatkozó halászati 

tevékenységek tekintetében. Valamennyi 

tagállam érdekét figyelembe kell venni az 

új halászati lehetőségek kiosztása során, a 
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2. és a 3. cikkben meghatározott célkitűzés 

elérésével, valamint a 4. cikkben a jó 

kormányzásra vonatkozóan meghatározott 

alapelvekkel összefüggésben. 

2. Az összes halászati lehetőségen belül 

járulékos fogási lehetőségek foglalhatók. 

2. Az összes halászati lehetőségen belül 

járulékos fogási lehetőségek foglalhatók. 

3. A halászati lehetőségeknek összhangban 

kell lenniük a mennyiségi célkitűzésekkel, 

a 9. cikk (2) bekezdésével és a 11. cikk b), 

c) és h) pontjának megfelelően 

meghatározott időkeretekkel és rátákkal. 

3. A halászati lehetőségek nem 

haladhatják meg a tudományos 

véleményekben meghatározott szintet, és e 
lehetőségeknek összhangban kell lenniük a 

2. és a 3. cikkben meghatározott 

célkitűzésekkel és a 4. cikkben a jó 

kormányzásra vonatkozóan meghatározott 

alapelvekkel, valamint a mennyiségi 

célkitűzésekkel, a 9. cikk (2) bekezdésével 

és a 11. cikk b), c) és h) pontjának 

megfelelően meghatározott időkeretekkel 

és rátákkal. 

 3a. A tagállamok felelősek a számukra 

kiosztott halászati lehetőségeknek 

halászflottájuk egységei közötti 

felosztásáért, és a tagállamok a 

prioritások meghatározása során 

figyelembe vehetnek társadalmi és 

környezetvédelmi tényezőket, közöttük 

azokat a potenciális előnyöket is, amelyek 

a kisüzemi halászat és az alacsony 

kihatású halászati gyakorlatok 

részarányának növeléséből származnak. 

4. A tagállamok, miután a Bizottságot erről 

értesítették, elcserélhetik a számukra 

kiosztott halászati lehetőségek egészét 

vagy egy részét. 

4. A tagállamok, miután a Bizottságot erről 

értesítették, elcserélhetik a számukra 

kiosztott halászati lehetőségek egészét 

vagy egy részét.  

 

Módosítás 93 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 3 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
3b. A Tanács csak friss és mérvadó – 

hivatalos tudományos bizottságtól vagy 

tudományos intézettől származó – 

szakvélemény alapján, és a 4. cikk b) 
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pontjával összhangban tér el ezektől a 

célkitűzésektől, időkeretektől és 

határértékektől. 

 

IndokolásEz a módosítás lehetővé teszi a Tanács számára, hogy a halászati lehetőségeket 

kiigazíthassa, amennyiben tudományos vélemények kimutatják, hogy a többéves terv 

határértékei már nem állnak összhangban a legnagyobb fenntartható hozam elérésére 

vonatkozó célkitűzéssel. 

 

 

 

Módosítás 94 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
4a. A Bizottság éves jelentést terjeszt az 

Európai Parlament és a Tanács elé, 

amelyben értékeli, hogy az aktuális 

halászati lehetőségek hatékonynak 

bizonyulnak-e a halászott fajok 

állományainak a maximális fenntartható 

hozam elérését meghaladó szinten történő 

helyreállításához és fenntartásához.  

Indokolás 

 

A halászati lehetőségeket a Tanács határozza meg. A Parlament és a nyilvánosság számára 

lehetőséget kell biztosítani annak értékeléséhez, hogy e lehetőségek hozzájárulnak-e a 

maximális fenntartható hozam eléréséhez. 
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Módosítás 95 

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 tagállamokat a 9–11. cikk szerint 

elkészített többéves terv keretében 

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, valamint a tagállam területi vizein 

halászó valamennyi hajó tekintetében. 

 

Módosítás  96 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(a) összeegyeztethetők legyenek a 2. és 3. 

cikkekben meghatározott célokkal; 

(a) összeegyeztethetők legyenek a 2. és 3. 

cikkekben meghatározott célkitűzésekkel 

és a 4. cikkben a jó kormányzásra 

vonatkozóan meghatározott alapelvekkel; 

 

Módosítás  97 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (aa) koherens terv formáját öltsék, 

amelynek részét képezik a 21. cikk szerint 

megtett intézkedések; 

Indokolás 

A többéves terv rendelkezéseinek végrehajtására irányuló tagállami intézkedéseket nem 

pusztán több különálló intézkedésként, hanem egy koherens terv részeként kell meghatározni. 
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Ebbe bele kell tartozniuk a technikai intézkedések keretében megállapított intézkedéseknek. 

 

Módosítás  98 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(c) hatékonyan teljesítsék a többéves 

tervben meghatározott célokat és 

mennyiségi célkitűzéseket; valamint 

(c) nagy valószínűséggel és a 

meghatározott időkereten belül, 
hatékonyan teljesítsék a többéves tervben 

meghatározott célokat és mennyiségi 

célkitűzéseket; valamint 

 

Módosítás  99 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés – 1a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Azok a tagállamok, amelyek közösen 

használnak egy többéves gazdálkodási 

tervvel rendelkező halászterületet, 

összehangolják tevékenységeiket és 

együttműködnek egymással annak 

biztosítása érdekében, hogy a megtett 

intézkedések összhangban legyenek a (2) 

bekezdés szerinti követelményekkel. 

 

Módosítás  100 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés – 1 b albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Egy adott halállomány teljes kifogható 

mennyisége vagy a halászati erőkifejtések 

tekintetében a legnagyobb részaránnyal 

rendelkező tagállam felelős az 

együttműködés összehangolásáért. 
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Módosítás  101 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés – 1 c albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok mérlegelik a tanácsadó 

testületek, az érintett halászterület 

érdekelt felei és a tudományos 

intézmények által nyújtott tájékoztatást, 

véleményeket és tanácsokat. 

 

Módosítás  102 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. Amennyiben valamely tagállam nem 

éri el azokat az eredményeket, amelyekre 

az e cikk szerinti intézkedések irányulnak, 

az a közös halászati politika alapján e 

tagállamoknak nyújtott uniós pénzügyi 

támogatás megszakítását vagy 

felfüggesztését vonja maga után. 

 

Módosítás 103 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 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, 

intézkedéseket fogadjanak el minden 

hajóra vonatkozóan, amelynek 

tevékenysége a vizeikben élő, a számukra 

kiosztott halászati lehetőségek tárgyát 

képező állományokat érinti. A tagállamok 

biztosítják, hogy ezek a technikai 
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intézkedések: 

 

Módosítás  104 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. Azok a tagállamok, amelyek közösen 

használnak egy halászterületet, 

összehangolják tevékenységeiket és 

együttműködnek egymással annak 

biztosítása érdekében, hogy a megtett 

intézkedések összhangban legyenek a (1) 

bekezdés szerinti követelményekkel. 

 

Módosítás  105 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1b. Amennyiben valamely tagállam nem 

éri el azokat az eredményeket, amelyekre 

az e cikk által bevezetett intézkedések 

irányulnak, az az e tagállamoknak a 

halászati politika alapján nyújtott uniós 

pénzügyi támogatás megszakítását vagy 

felfüggesztését vonja maga után. 

 

Módosítás  106 

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 

1. A Bizottság az 55. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el a technikai keretek hatálya alá 

tartozó technikai intézkedések 

meghatározása céljából, ha a 21. cikk 

szerinti intézkedés megtételére 
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szerinti intézkedés megtételére 

felhatalmazott tagállamok a technikai 

intézkedések kereteinek hatályba lépését 

követő három hónapon belül nem értesíti a 

Bizottságot ezekről az intézkedésekről. 

felhatalmazással rendelkező tagállamok a 

technikai intézkedések kereteinek hatályba 

lépését követő három hónapon belül nem 

értesíti a Bizottságot ezekről az 

intézkedésekről. 

 

Módosítás 107 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(a) kizárólag az adott tagállam lobogója 

alatt hajózó halászhajókra, a nem 

halászhajók által végzett halászati 

tevékenységek esetén pedig a területükön 

letelepedett személyekre vonatkoznak; 

(a) minden halászhajóra, amelynek 

tevékenysége a vizeikben élő, a számukra 

kiosztott halászati lehetőségek tárgyát 

képező állományokat érinti; 

Indokolás 

 

A part menti vizeken a tagállam rendelkezéseit minden hajóra alkalmazni kell, nemzetiségétől 

függetlenül. Egyetlen más megközelítés sem tekinthető mindenkivel szemben igazságosnak. 

 

Módosítás 108 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. Ha a tagállam által hozott védelmi és 

gazdálkodási intézkedés várhatóan hatással 

lesz más tagállamok halászhajóira, akkor 

az ilyen intézkedést csak azt követően lehet 

elfogadni, hogy a Bizottság, az érintett 

tagállamok és az érintett tanácsadó 

testületek egyeztetést folytattak a 

magyarázattal ellátott 

intézkedéstervezetről. 

2. Ha a tagállam által hozott védelmi és 

gazdálkodási intézkedés várhatóan hatással 

lesz más tagállamok halászhajóira, akkor 

az ilyen intézkedést csak azt követően lehet 

elfogadni, hogy a Bizottság, az érintett 

tagállamok és az érintett tanácsadó 

testületek egyeztetést folytattak az 

intézkedésről, amelyet a 

diszkriminációmentességet is kimutató 
magyarázattal támasztottak alá. 
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IndokolásA halállományok megőrzése és a halászhajók közötti egyenlőség előmozdítása 

érdekében e tekintetben meg kell erősíteni a tagállamok szerepét. 

 

 

 

Módosítás  109 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 26a. cikk 

 A környezetvédelmi jogszabályok 

végrehajtására vonatkozó tagállami 

intézkedések 

 1. A tagállamok megkülönböztetéstől 

mentes halászati intézkedéseket tehetnek a 

92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikke, a 

2009/147/EK irányelv 4. cikke, a 

2008/56/EK irányelv 13. cikkének (4) 

bekezdése és a 92/43/EGK irányelv 12. 

cikke szerinti különleges védelmi 

területeken, továbbá a regionális tengeri 

egyezmények szerinti védett tengeri 

területeken és az EU által aláírt globális 

megállapodások szerinti veszélyeztetett 

tengeri ökoszisztémákban, valamint az 

adott tagállam szuverenitása vagy 

joghatósága alá tartozó vizeken. A 

tagállami intézkedéseknek összhangban 

kell lenniük az e rendelet 2. és 3. cikkében 

megállapított célkitűzésekkel, és nem 

lehetnek kevésbé szigorúak a hatályos 

uniós jogszabályoknál. 

 2. Ha a tagállam által hozott védelmi és 

gazdálkodási intézkedés várhatóan 

hatással lesz más tagállamok 

halászhajóira, akkor az ilyen intézkedést 

csak azt követően lehet elfogadni, hogy a 

Bizottság, az érintett tagállamok és az 

érintett tanácsadó testületek egyeztetést 

folytattak az indokolással ellátott 

intézkedéstervezetről. Az indokolásnak a 
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következőket kell tartalmaznia: 

 a) a javasolt intézkedés mellett szóló 

tudományos érvek; 

 b) a területen folytatott flottatevékenység, 

nemzet, halászfelszerelés és célfajok 

szerint; 

 c) a területre vonatkozó egyéb védelmi 

intézkedések; 

 d) a tagállam által a területen alkalmazni 

tervezett nyomon követési és ellenőrzési 

intézkedések. 

 3. A tagállamok és az érintett regionális 

tanácsadó testületek az értesítés napjától 

számított 30 munkanapon belül 

benyújthatják írásos véleményüket a 

Bizottságnak.  

 4. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy az 55. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a javasolt intézkedésnek az 

értesítés napjától számított 30 

munkanapon belül történő megerősítése 

eltörlése vagy módosítása érdekében. 

Indokolás 

A tagállamok rendelkezésére kell állnia egy olyan gyors és tisztességes eljárásnak, amelynek 

segítségével a 12 tengeri mérföldön kívül található védett tengeri területeiken is halászati 

intézkedéseket hajthatnak végre. Ez a szöveg nagyon hasonló a technikai intézkedésekről 

szóló 2008. évi, módosított rendeletben javasolt és majdnem elfogadott szöveghez. 

 

Módosítás 110 

Rendeletre irányuló javaslat 

27. cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Valamennyi tagállam felméri 

halászati kapacitását, és olyan 

intézkedéseket hoz, amelyekkel 

csökkenteni tudja a kapacitást, 

amennyiben a 34. cikk szerinti túlhalászás 

esete áll fenn.  
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1. Minden tagállam legkésőbb 2013. 

december 31-ig kialakítja az átruházható 

halászati koncessziók rendszerét: 

1. Minden tagállam tisztességes, méltányos 

és átlátható szempontok alapján 

kialakíthatja az átruházható halászati 

koncessziók rendszerét vagy egyéb, 

halászati jogokon alapuló gazdálkodási 

eszközöket fogadhat el a lobogója alatt 

hajózó hajók részére. 

(a) azokra a halászhajóra, amelyek teljes 

hossza legalább 12 méter; valamint  

 

(b) a 12 méter teljes hosszúságot el nem 

érő, vontatott halászfelszereléssel 

rendelkező halászhajókra. 

 

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 tájékoztatják a Bizottságot 

az átruházható halászati koncessziók 

rendszerének létrehozására vagy halászati 

jogokon alapuló gazdálkodás bevezetésére 

vonatkozó minden döntésről, és 

közzétesznek minden vonatkozó 

információt. 

 

Módosítás 111 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 3a bekezdéstől 3e bekezdésig 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
3a. Az átruházható halászati 

koncesszióknak továbbra is a 

kibocsátásukért felelős tagállam 

tulajdonában kell maradniuk. Egy 

tagállam visszavonhatja egy jogosult 

átruházható halászati koncesszióit, ha a 

koncessziók kiosztására vonatkozó 

politikájában kittűzött célok vagy előírt 

rendelkezések nem teljesülnek, és ha a 

jogosult nem elégíti ki e tagállam 

megfelelésre irányuló ésszerű 

felszólításait. 

 
3b. A tagállamok az átruházható halászati 

koncessziók általuk elfogadható 

rendszerének kialakítása során figyelembe 

vesznek társadalmi, gazdasági és 

környezetvédelmi kritériumokat, és 

módjuk van az alábbiakra: 
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a) az egyes jogosultak számára megadott 

halászati koncessziók arányának 

korlátozása; 

 
b) az egyes hajókra nyilvántartásba vehető 

átruházható halászati koncessziók 

számának korlátozása; 

 
c) az átruházható halászati 

koncesszióknak a halászflotta egyes 

meghatározott egységei közötti 

átruházásának korlátozása vagy tilalma; 

 
d) az átruházható halászati 

koncesszióknak meghatározott földrajzi 

térségek közötti átruházásának 

korlátozása vagy tilalma, a part menti 

közösségek védelme érdekében; 

 
e) az éves halászati lehetőségek bérbe 

adásának korlátozása vagy tilalma annak 

biztosítása érdekében, hogy a jogosultak 

közvetlen és hosszú távú érdekeltséggel 

rendelkezzenek a halászatban; 

 
f) az átruházható halászati koncessziók 

megosztási fokának korlátozása, és a 

halászhajók számára annak kötelezővé 

tétele, hogy minimális mennyiséggel 

rendelkezzenek ahhoz, hogy engedélyt 

kapjanak a halászásra; 

 
g) az átruházható halászati koncessziók 

azon felekre korlátozása, akik képesek 

igazolni, hogy közvetlen gazdasági 

kapcsolat fűzi őket a halászathoz; 

 
h) azon hajó leselejtezésének előírása, 

amely eladása következtében a 

minimumként meghatározottnál kevesebb 

átruházható halászati koncesszióval 

rendelkezik; 

 
i) a halászati lehetőségek egy részének 

fenntartása a rendszerbe lépő új szereplők 

számára történő kiosztásuk céljaira; 

 
3c. A tagállamok tájékoztatják a 

Bizottságot egy ilyen rendszer 

létrehozására irányuló szándékukról és 

közzétesznek minden vonatkozó 

információt. 
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3d. A Bizottság az 55. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadhat el, megtagadva az átruházható 

halászati koncessziók egy tagállam által 

létrehozott rendszerének elismerését, 

amennyiben úgy ítéli meg, hogy a 

rendszer nem képes hozzájárulni a 10. 

cikk (1) bekezdésében előírt célkitűzés 

teljesítéséhez szükséges 

kapacitáscsökkentés megvalósításához, és 

ilyen esetekben a Bizottság az 50. cikk (2) 

bekezdésében foglalt pénzbüntetést 

alkalmazhatja, kivéve, ha kielégítő 

kiigazításokra kerül sor. 

 
3e. Az átruházható halászati koncessziók 

kiosztását megelőzően a tagállamok 

nyilatkozatot tesznek közzé erre vonatkozó 

politikájukról, amelyben ismertetik 

céljaikat, körvonalazzák az átruházható 

halászati koncessziók kereskedelmének 

módjait, részleteket szolgáltatnak az 

alkalmazni kívánt szabályokról és 

rendelkezésekről, és megmagyarázzák a 

koncessziók lezárásának módjait. 

 

 

Módosítás  112 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. Minden tagállam átlátható kritériumok 

alapján osztja ki az átruházható halászati 

koncessziókat minden olyan állományra 

vagy állománycsoportra, amelyre a 16. 

cikkel összhangban halászati lehetőségeket 

osztottak ki, kivéve a fenntartható 

halászati megállapodások alapján 
megszerzett halászati lehetőségeket. 

2. Minden olyan tagállam, amely 

átruházható halászi koncessziók 

rendszerének létrehozásáról dönt, 

méltányos és átlátható környezetvédelmi és 

társadalmi kritériumok alapján osztja ki az 

átruházható halászati koncessziókat 

minden olyan állományra vagy 

állománycsoportra, amelyre a 16. cikkel 

összhangban halászati lehetőségeket 

osztottak ki, kivéve az uniós vizeken kívül 

megszerzett halászati lehetőségeket. A 

átruházható halászati koncessziók 

kiosztására vonatkozó átlátható 
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kritériumokat a Tanács és a Parlament 

határozza meg, ezeket közzéteszik, és 

többek között a következőket foglalják 

magukban: 

 a) szelektívebb halászati módszerek, 

felszerelések és gyakorlatok alkalmazása, 

amelyek kevés járulékos fogást 

eredményeznek és alacsony hatást 

gyakorolnak a tengeri ökoszisztémára; 

 b) a közös halászati politika szabályainak 

való megfelelést, és a halászati 

erőkifejtések és/vagy a fogások 

tekintetében a tudományos ajánlások 

alapján meghatározott korlátok 

tiszteletben tartását tartalmazó 

megbízható nyilvántartás megléte; 

 c) fokozott, magas színvonalú 

foglalkoztatás biztosítása, feltéve hogy ez 

nem jár káros környezeti hatásokkal; 

 d) alacsony kibocsátású és 

energiahatékony hajók és halászati 

módszerek alkalmazása;  

 e) videokamerás megfigyelőrendszerek 

vagy azzal egyenértékű elektronikus 

megfigyelési eszközök alkalmazása; 

 f) a vonatkozó nemzetközi szabványoknak, 

különösen a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet (ILO) 2007. évi halászati 

munkaügyi egyezményének megfelelő 

munkakörülmények biztosítása; 

 g) a legalább a legutóbbi három év során 

bejelentett termelés. 

 

Módosítás 113 

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 

4. Átruházható halászati koncessziókat a 

tagállam csak az adott tagállam lobogója 

alatt hajózó, aktív halászati tevékenységet 

folytató halászhajó tulajdonosa, illetve 
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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.  

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 halászatban 

közvetlenül részt vevő jogi vagy 

természetes személyek, illetve az elismert 

termelő szervezetek vagy hasonló szervek 

közösen kezeljék. A tagállamok átlátható 

és objektív kritériumok alapján 

korlátozhatják az átruházható halászati 

koncessziók megszerzésére vonatkozó 

jogosultságot. 

 

 

Módosítás 114 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. A tagállamok legalább 15 éves időszakra 

korlátozhatják az átruházható halászati 

koncessziók érvényességi idejét az ilyen 

koncessziók újraelosztása céljából. Ha a 

tagállamok az átruházható halászati 

koncessziók érvényességi idejét nem 

korlátozták, akkor az ilyen koncessziókat 

visszahívhatják legalább 15 éves 

felmondási idővel.  

5. A tagállamok legalább 7 éves időszakra 

korlátozhatják az átruházható halászati 

koncessziók érvényességi idejét az ilyen 

koncessziók újraelosztása céljából. Ha a 

tagállamok az átruházható halászati 

koncessziók érvényességi idejét nem 

korlátozták, akkor az ilyen koncessziókat 

visszahívhatják legalább 7 éves felmondási 

idővel. 

 

 

Módosítás 115 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. A tagállamok az átruházható halászati 

koncessziókat kiadhatják díjmentesen, 

előírhatják díj megfizetését vagy árverésen 

bocsáthatják azokat azon jogosultak 

rendelkezésére, akik valamennyi egyéb 
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követelménynek megfelelnek. 

 

 

 

Módosítás 116 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. Az (5) és (6) bekezdéstől eltérően a 

tagállamok visszahívhatják az olyan 

átruházható halászati koncessziókat, 

amelyeket három egymást követő éven át 

nem használtak fel halászhajón. 

7. Az (5) és (6) bekezdéstől eltérően a 

tagállamok visszahívhatják és újra 

kioszthatják az olyan átruházható halászati 

koncessziókat, amelyeket két egymást 

követő éven át nem használtak fel 

halászhajón. 

 

 

 

Módosítás  117 

Rendeletre irányuló javaslat 

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. 

Indokolás 

A halászati koncessziókban megjelenő koncentrálódás és spekuláció, valamint a part menti 

halászat érdekei védelmének hiánya valós veszélyt jelent az átruházható halászati koncessziók 

rendszerének megfelelő működése tekintetében. 

 

 

 

Módosítás  118 
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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. Függetlenül attól, hogy valamely 

tagállam átruházható halászati 

koncessziók bevezetéséről döntött-e, a 

tagállamok – a 33. cikkel összhangban és 

a 28. cikk (2) bekezdésében felsorolt 

átlátható kritériumoknak megfelelően – 
egyéni halászati lehetőségeket osztanak ki 

átruházható halászati koncessziók 

jogosultjai részére a tagállamok számára a 

kiosztott halászati lehetőségekkel 
összhangban vagy az 1967/2006/EK 

rendelet 19. cikkének megfelelően a 

tagállamok által elfogadott irányítási 

tervekben megállapított halászati 

lehetőségek alapján. 

 

Módosítás 119 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 E halászati lehetőségek egyetlen halfaj 

esetében sem írhatnak elő olyan 

fogásokat, amelyek bármely évben – vagy 

egy év valamely részében – meghaladják a 

10. cikk (1) bekezdésében előírt célok 

eléréséhez szükséges szintet. 

 

IndokolásA halállományok pusztulását a rövid távú gondolkodás okozta, és az, hogy a 

kormányok nem tartották magukat a tudományos szakvéleményhez. A halállományoknak a 

maximális fenntartható hozam elérését meghaladó szintre történő visszaállítására irányuló 

célkitűzésnek prioritást kell adni. 

 

 

Módosítás  120 
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Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. A tagállamok a halászati lehetőségek 

legfeljebb 5%-át tartalékolhatják. A 

tagállamok meghatározzák az ilyen 

tartalékolt halászati lehetőségek 

kiosztásának céljait és átlátható 

kritériumait. Ezek a halászati lehetőségek 

csak a 28. cikk (4) bekezdésében 

meghatározott, átruházható halászati 

koncessziókra jogosultaknak oszthatók ki. 

4. A tagállamok a halászati lehetőségek 

legfeljebb 20%-át tartalékolhatják. A 

tagállamok meghatározzák az ilyen 

tartalékolt halászati lehetőségek 

kiosztásának céljait és átlátható 

kritériumait. 

Indokolás 

A tartalékok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy a fenntarthatóbb szereplők számára 

biztosítsák a halászati lehetőségekhez való hozzáférést. 

 

 

Módosítás 121 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. A 28. cikk szerinti átruházható halászati 

koncessziók vagy a szóban forgó cikk (1) 

bekezdése szerinti halászati lehetőség 

kiosztása során a tagállam ösztönzőket 

biztosíthat a részére kiosztott halászati 

lehetőségek keretén belül az olyan 

halászhajók számára, amelyek a nem 

szándékos járulékos halfogást kiiktató, 

szelektív halászat felszerelést használják. 

5. A 28. cikk szerinti átruházható halászati 

koncessziók vagy a szóban forgó cikk (1) 

bekezdése szerinti halászati lehetőség 

kiosztása során a tagállam ösztönzőket 

biztosíthat az olyan halászhajók számára, 

amelyek alacsony kihatású halászati 

módszereket alkalmaznak és/vagy a nem 

szándékos halfogást és a tengeri 

környezetre gyakorolt egyéb káros 

hatásokat kiiktató, szelektív halászati 

felszerelést és gyakorlatokat alkalmaznak. 
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Módosítás 122 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 1a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok gondoskodnak a 

nyilvántartás, valamint az átruházható 

halászati koncessziók és a halászati 

lehetőségek kiosztására vonatkozó 

feltételek részleteinek nyilvánosságra 

hozataláról. 

 

Indokolás 

 

Elfogadhatatlan, hogy a nyilvánosság ne legyen képes megállapítani a juttatások 

jogosultjainak azonosságát és azt, hogy mely feltételeknek kell a jogosultnak megfelelnie. 

 

 

 

Módosítás  123 

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. 

2. A tagállamok nem engedélyezhetik az 

átruházható halászati koncessziók más 

tagállamokba és más tagállamokból való 

átruházását. 

 

 

Módosítás 124 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk – 3 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3b. A tagállamok az átruházás engedélyét 

ahhoz a feltételhez köthetik, hogy a hajó 

eladja halászati jogait, mert a forgalomból 
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kivonják és leselejtezik. 

 

Indokolás 

 

Európa halászflottáinak kapacitását csökkenteni kell. Az effajta átruházások a 

hajótulajdonosok számára jelentős pénzügyi nyereséget biztosítanak, ugyanakkor a hajók 

leselejtezése szintén haszonnal járhat.    

 

 

 

Módosítás 125 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Mindegyik tagállam maga dönti el, hogy 

a részére a 16. cikk alapján kiosztott és az 

átruházható halászati koncessziók 

rendszerének hatálya alatt nem álló 

halászati lehetőségeket hogyan osztja ki a 

lobogója alatt hajózó hajók részére. A 

tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 

elosztás módszeréről.  

1. Mindegyik tagállam maga dönti el, hogy 

a részére a 16. cikk alapján kiosztott és az 

átruházható halászati koncessziók 

rendszerének hatálya alatt nem álló 

halászati lehetőségeket hogyan osztja ki a 

lobogója alatt hajózó hajók, többek között 

a kisüzemi halászhajók részére, a 28. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott 

kritériumokkal összhangban lévő 

átlátható és objektív, nyilvánosan is 

hozzáférhetővé tett kritériumok alapján. A 

tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 

elosztás módszeréről. 

 

 

Módosítás  126 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 33a. cikk 

 A halászati kapacitás mérése 

 A tagállamok halászflottáit halfogási 

képességeik alapján mérik fel. E célból a 

Bizottság 2013. július 31-ig javaslatot 

nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
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Tanácsnak a 2930/86/EGK tanácsi 

rendelet módosítására, a halászati 

kapacitásnak a következő jellemzők 

alapján történő meghatározása 

érdekében: 

 a) teljes hossz; 

 b) szélesség; 

 c) bruttó űrtartalom; 

 d) motorteljesítmény; 

 e) a felszerelés típusa; 

 f) a felszerelés méretei (ideértve az 

alkalmazott egységek számát); 

 g) minden egyéb mérhető jellemző, amely 

befolyásolja a hajó halfogási képességét. 

 2013. december 31-ig a Bizottság részletes 

jegyzéket tesz közzé az egyes tagállamok 

jelenlegi halászflottáinak halászati 

kapacitásáról, amelyhez értékelést 

mellékel az egyes flották megfelelő 

kapacitásáról, figyelembe véve a 

rendelkezésére álló erőforrásokat. A 

Bizottság ezt a dokumentumot a 

tagállamok által nyújtott információkra, 

valamint a rendelkezésére álló egyéb 

információkra alapozza, többek között a 

tudományos intézetek, a regionális 

halászati gazdálkodási szervezetek és 

mások adataira. 

 

Módosítás  127 

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 – legkésőbb 2015-ig – a 2. 

cikk (2) bekezdésével összhangban 
intézkedéseket hoznak flottájuk halászati 

kapacitásának módosítására a halászati 

kapacitás és a halászati lehetőségek közötti 

stabil és tartós egyensúly érdekében. Ezek 

az intézkedések a halászati kapacitásnak a 
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halászati lehetőségekhez viszonyított 

értékelésén alapulnak, a 11. cikknek 

megfelelően, és azokat a többéves tervek 

részeként hajtják végre. Többéves terv 

hiányában az ilyen intézkedéseket 

prioritásként kell meghatározni, 

legkésőbb [2015]-ig. A tagállamok évente 

jelentést készítenek a Bizottságnak az elért 

haladásról. 

Indokolás 

A flottakapacitás értékelése a hatékony flottaigazgatás előfeltétele, a tagállami intézkedések 

tekintetében pedig egyértelmű határidőket kell megállapítani. 

 

 

Módosítás  128 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A halászati kapacitás II. mellékletben 

megállapított felső határai minden 

tagállam flottájára vonatkoznak. 

1. A halászati kapacitás felső határai 

minden tagállam flottájára vonatkoznak, a 

33a. cikk második albekezdésében előírt 

adatokat alapul véve. 

 

Módosítás  129 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. A Bizottság évente jelentést nyújt be 

arról, hogy a tagállamok mennyiben 

teljesítették a 33a., a 35. és az e cikk 

szerinti kötelezettségeiket. 
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Módosítás 130 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. Az uniós halászflotta-nyilvántartásban 

szereplő információk valamennyi tagállam 

rendelkezésére állnak. A Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy az 55. cikkel 

összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben 

említett információk meghatározását 

érintően. 

4. Az uniós halászflotta-nyilvántartásban 

szereplő információk valamennyi tagállam 

és a nyilvánosság rendelkezésére állnak. A 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 

55. cikkel összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 

bekezdésben említett információk 

meghatározását érintően. 

 

IndokolásNyitottság és átláthatóság. 

 

 

 

Módosítás 131 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A tagállamok az ökoszisztéma-alapú 

halászati gazdálkodáshoz szükséges 

biológiai, technikai, környezetvédelmi és 

társadalmi-gazdasági adatokat 

összegyűjtik, kezelik és elérhetővé teszik a 

tudományos adatok végfelhasználói 

számára, beleértve a Bizottság által kijelölt 

szerveket is. Ezek az adatok főleg a 

következők értékelését teszik lehetővé: 

1. A tagállamok az ökoszisztéma-alapú 

halászati és akvakultúra-gazdálkodáshoz 

szükséges biológiai, technikai, 

környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági 

adatokat összegyűjtik, kezelik és 

nyilvánosan elérhetővé teszik, valamint 

kérésre a tudományos adatok 

végfelhasználói számára rendelkezésre 

bocsátják, beleértve a Bizottság által 

kijelölt szerveket is. Az adatok gyűjtését a 

legnagyobb fenntartható hozam alatti 

kitermelést adó halállományok esetében 

legalább kétévente el kell végezni. Az 

adatok főleg a következők értékelését 

teszik lehetővé: 
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IndokolásMinden erőfeszítést meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy az adatok az 

aktuális helyzetet tükrözzék. Az adatok nyilvánosság számára történő hozzáférésének 

helyességét vélelmezni kell, kivéve rendkívüli körülmények fennállása esetén. Szükség van 

olyan adatokra is, amelyekből kitűnik, hogy az akvakultúra-gazdálkodás nem okoz károkat a 

tengeri környezetben. 

 

 

 

Módosítás 132 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(a) a tengerek kiaknázott biológiai 

erőforrásainak állapota,  

(a) a tengerek kiaknázott biológiai 

erőforrásainak aktuális állapota,  

 

 

 

Módosítás 133 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(b) a halászat szintje és a halászati 

lehetőségeknek a tengerek biológiai 

erőforrásaira gyakorolt hatása a tengeri 

ökoszisztémákban, és 

(b) a halászat és a mellékfogások aktuális 

szintje, a halászati és akvakultúra 

tevékenységeknek a tengerek biológiai 

erőforrásaira – valamint a tengervédelmi 

stratégiáról szóló keretirányelvben 

megjelölt jó környezeti állapot elérésére – 
gyakorolt hatása a tengeri 

ökoszisztémákban, és 
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Módosítás 134 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(c) az uniós vizeken belüli és azokon kívüli 

halászat, akvakultúra és feldolgozó-ágazat 

társadalmi-gazdasági teljesítménye.  

(c) az uniós vizeken belüli és azokon kívüli 

halászat, akvakultúra és feldolgozó-ágazat 

aktuális társadalmi-gazdasági 

teljesítménye.  

 

Módosítás 135 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(d) biztosítani az összegyűjtött adatok 

pontosságát és megbízhatóságát;  

(d) biztosítani az összegyűjtött adatok 

pontosságát, megbízhatóságát és átfogó 

jellegét;  

 

Módosítás  136 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (da) biztosítani, hogy adatgyűjtéskor a 

tudományos adatok és módszerek 

figyelembe veszik a savasodáshoz és a 

tenger hőmérsékletéhez hasonló 

tényezőket, ekként biztosítva, hogy az év 

egészében különböző régiókból gyűjtsenek 

adatokat; 

 

Módosítás  137 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (db) az átruházható halászati koncessziók 

kiosztását ahhoz a feltételhez kötni, hogy 

a jogosultak évenként benyújtsák a 

tagállamoknak a 37. cikk (1) bekezdése 

szerinti gazdasági és társadalmi adatokat; 

 

Módosítás 138 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(f) biztosítani az összegyűjtött adatok 

biztonságos tárolását és adott esetben azok 

megfelelő védelmét és bizalmas jellegét; 

(f) biztosítani az összegyűjtött adatok 

biztonságos tárolását és a nyilvánosság 

számára történő közzétételét, kivéve 

rendkívüli körülmények fennállása 

esetén, amikor megfelelő védelemre és 

titoktartásra van szükség, és ha az ilyen 

megszorítás indokait bejelentették; 

 

 

Módosítás 139 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 2 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(g) biztosítani, hogy a Bizottság vagy az 

általa kijelölt szervek hozzáférjenek az 

összegyűjtött adatok feldolgozására 

használt nemzeti adatbázisokhoz és 

rendszerekhez az adatok létezésének és 

azok minőségének ellenőrzése érdekében. 

(g) biztosítani, hogy a Bizottság vagy az 

általa kijelölt szervek hozzáférjenek az 

összegyűjtött adatok feldolgozására 

használt valamennyi nemzeti adatbázishoz 

és rendszerhez az adatok létezésének és 

azok minőségének ellenőrzése érdekében. 
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Módosítás 140 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. Az adatok gyűjtését, kezelését és 

felhasználását többéves program keretében 

kell elvégezni 2014-től. A többéves 

program a gyűjtendő adatok precizitási 

célkitűzéseit és az ilyen adatok 

összegyűjtésére és kezelésére vonatkozó 

összesítési szinteket tartalmazza.  

5. Az adatok gyűjtését, kezelését és 

felhasználását a halászati ágazatban az 

adatok gyűjtésére, kezelésére és 

felhasználására szolgáló közösségi 

keretrendszer létrehozásáról, valamint a 

közös halászati politika tekintetében a 

tudományos szakvélemények 

támogatásáról szóló 2008. február 25-i 

199/2008/EK tanácsi rendelet1 keretében 

kell elvégezni, amelyet az e cikkben foglalt 

rendelkezések végrehajtása érdekében 

felülvizsgálnak és/vagy módosítanak, 

illetve adott esetben egy legalább azzal 

egyenrangú szabályozási kerettel váltanak 

fel. Az adatok gyűjtését, kezelését és 

felhasználását 2014-től egy új többéves 

program biztosítja, amely az e cikkben és 

a 199/2008/EK rendeletben foglalt 

rendelkezések tárgyát képezi. A többéves 

program a gyűjtendő adatok precizitási 

célkitűzéseit és az ilyen adatok 

összegyűjtésére és kezelésére vonatkozó 

összesítési szinteket tartalmazza. 

 
A 199/2008/EK rendeletet továbbra is 

alkalmazni kell a 2011-re, 2012-re és 

2013-ra vonatkozó adatok gyűjtése és 

kezelése tekintetében elfogadott nemzeti 

programok vonatkozásában. 

 _____________ 

 1 HL L 60., 2008.3.5., 1. o.  

 

 

 



 

PE480.515v04-00 82/98 AD\901491HU.doc 

HU 

Módosítás 141 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy az 55. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a gyűjtendő adatokra 

vonatkozó precizitási célkitűzéseknek és az 

ilyen adatok összegyűjtésére és kezelésére 

vonatkozó összesítési szinteknek az (5) 

bekezdés szerinti többéves program 

céljaira való meghatározása céljából.  

6. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy az 55. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a gyűjtendő adatokra 

vonatkozó precizitási célkitűzéseknek és az 

ilyen adatok összegyűjtésére és kezelésére 

vonatkozó összesítési szinteknek az (5) 

bekezdés szerinti többéves program 

céljaira való meghatározása céljából, 

valamint az adatgyűjtés és -megjelenítés 

tagállamok közötti összehangolása 

érdekében. 

 

 

Módosítás 142 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. A Bizottság az 55. cikkel összhangban 

visszatartja a pénzügyi támogatást abban 

az esetben, ha a tagállam elmulasztja a 

gyűjtés tekintetében az ő felelőssége alá 

tartozó tudományos adatok szolgáltatását, 

és nem tesz eleget az annak megtételére 

vonatkozó ésszerű felszólításoknak. 

IndokolásA tagállamokat már sok éve felkérték tudományos adatok gyűjtésére, azonban 

némelyikük elmulasztotta ennek megtételét. Mivel a tudományos bizonyosság alapvetően 

fontos a rendelet hatékony működéséhez, a Bizottságnak szankciókkal kell rendelkeznie. 

 

 

 



 

AD\901491HU.doc 83/98 PE480.515v04-00 

 HU 

Módosítás 143 

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 aktívan hozzájárul a 

halászattal foglalkozó nemzetközi 

szervezetek – beleértve a regionális 

halászati gazdálkodási szervezeteket 

(RHGSZ-eket) – tevékenységéhez és 

támogatja azt a nemzetközi 

kötelezettségekkel, 

kötelezettségvállalásokkal és szakpolitikai 

célokkal összhangban, valamint az uniós 

elveknek, céloknak és a halászat, a 

környezetvédelem és a fejlesztés terén 

hatályos jogszabályoknak megfelelően, 

ideértve a 2. és 3. cikkekben meghatározott 

célokat. 

 

 

Módosítás  144 

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 álláspontjának összhangban 

kell lennie a halászati, környezetvédelmi 

és a fejlesztési jogszabályokban 

megfogalmazott uniós elvekkel és 

célkitűzésekkel, ideértve az e rendelet 2. 

cikkében foglaltakat. Az Európai Unió 

álláspontját a rendelkezésre álló legjobb 

tudományos véleményekre alapozza, és 

célja, hogy 2015-ig helyreállítsa és 

fenntartsa a halászati erőforrások 

maximális fenntartható hozama feletti 

szintet. 
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Indokolás 

A nemzetközi fórumokon, például a regionális halászati gazdálkodási szervezetekben képviselt 

uniós álláspont nem lehet ellentétes a más szakpolitikai területeken, így a környezetvédelem 

és a fejlesztési politika terén meghatározott uniós célokkal és kötelezettségekkel. 

 

Módosítás  145 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. Az Európai Unió aktívan hozzájárul és 

támogatja a tudományos ismeretek és 

információk fejlesztését az RHGSZ-ekben 

és a nemzetközi szervezetekben. 

3. Az Európai Unió aktívan hozzájárul és 

támogatja a jó kormányzás, az 

átláthatóság, a végrehajtási intézkedések 

és a tudományos ismeretek és információk 

fejlesztését az RHGSZ-ekben és egyéb 

nemzetközi szervezetekben. 

 

Módosítás  146 

Rendeletre irányuló javaslat 

40 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Európai Unió együttműködik a 

harmadik országokkal és a halászattal 

foglalkozó nemzetközi szervezetekkel, 

beleértve az RHGSZ-eket is, hogy az ilyen 

nemzetközi szervezeteknél elfogadott 

intézkedéseket minél fokozottabb 

mértékben be tudják tartani. 

Az Európai Unió együttműködik a 

harmadik országokkal és a halászattal 

foglalkozó nemzetközi szervezetekkel, 

beleértve az RHGSZ-eket is, hogy az ilyen 

nemzetközi szervezeteknél elfogadott 

intézkedéseket minél fokozottabb 

mértékben be tudják tartani. Ezzel 

összefüggésben az Uniónak fokoznia kell 

erőfeszítéseit, hogy biztosítsa a nemzetközi 

egyezmények – köztük az ENSZ tengerjogi 

egyezményének (UNCLOS) – harmadik 

országok általi betartását. 

 

Módosítás  147 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A harmadik országokkal kötött 

fenntartható halászati megállapodások jogi, 

gazdasági és környezetvédelmi 

kormányzati keretet teremtenek az uniós 

halászhajókkal harmadik országok vizein 

végzett halászati tevékenységei számára. 

1. A harmadik országokkal kötött 

fenntartható halászati megállapodások jogi, 

gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 

kormányzati keretet teremtenek az uniós 

lobogó alatt hajózó és/vagy uniós 

tulajdonú halászhajókkal harmadik 

országok vizein végzett halászati 

tevékenységei számára. A fenntartható 

halászati megállapodásoknak 

összhangban kell lenniük a nemzetközi 

kötelezettségekkel és a szakpolitikai 

célkitűzésekkel, valamint a 2., 3. és 4. 

cikkel. 

 

Indokolás 

A módosítás célja annak biztosítása, hogy az uniós halászhajókra azonos követelmények 

vonatkoznak, függetlenül attól, hogy hol halásznak. 

 

Módosítás  148 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. A fenntartható halászati 

megállapodások továbbra is olyan 

irányítási keret létrehozására törekszenek 

a harmadik országok vizein halászó uniós 

flotta számára, amely legalább olyan 

szigorú, mint a halászati gazdálkodásra, a 

környezetvédelemre és a szociális 

politikákra vonatkozó, alkalmazandó 

uniós jogszabályok. 
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Módosítás 149 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 2 bekezdés és 2a bekezdéstől 2e bekezdésig (új)  

 

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 az 

uniós halászhajók által folytatott halászati 

tevékenységek szintje ne korlátozza a 

harmadik országok helyi halászainak 

halászati lehetőségeit, 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. 

 2a. A (2) bekezdésben említett kifogható 

többletmennyiség meghatározásának 

lehetővé tétele érdekében a fenntartható 

halászati megállapodások előírják az 

összes vonatkozó információ 

átláthatóságát és cseréjét az EU és a 

harmadik országok között az érintett 

halállományokra vonatkozóan, a nemzeti 

és – adott esetben – külföldi halászhajók 

általi összes halászati erőkifejtés 

tekintetében. 

 (2b) A fenntartható halászati 

megállapodások előírják, hogy az uniós 

halászhajók csak akkor folytathatnak 

tevékenységet az olyan harmadik országok 

vizein, amellyel megállapodást kötöttek, 

ha a megállapodás mindkét részes fele 

által jóváhagyott eljárással összhangban 

kibocsátott halászati engedély van a 

birtokukban. 
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 (2c) A fenntartható halászati 

megállapodások előírják, hogy halászati 

engedély csak olyan új halászhajók 

számára adható ki, amelyek a halászati 

engedély iránti kérelem benyújtását 

megelőző 24 hónapban uniós lobogó alatt 

hajóztak és amelyek a fenntartható 

halászati megállapodás hatálya alá 

tartozó fajokra kívánnak halászni. 

 (2d) Az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatában lefektetett demokratikus 

alapelvek, a jogállamiság és az emberi 

jogok tiszteletben tartása a fenntartható 

halászati megállapodások lényeges részét 

képezi, és e megállapodásoknak külön 

rendelkezéseket kell tartalmazniuk az 

emberi jogok tekintetében.  

 (2e) 2015. január 1-jétől az Unió 

halászhajói csak akkor folytathatnak 

bármely halászati tevékenységet harmadik 

országok vizein, ha eleget tesznek 

valamely fenntartható halászati 

megállapodásban rögzített feltételeknek. 

 

 

Módosítás 150 

Rendeletre irányuló javaslat 

42 cikk – 1 bekezdés – a pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(a) támogassa a harmadik országok 

vizeiben található halászati erőforrásokhoz 

való hozzáférés költségeinek egy részét; 

(a) támogassa a harmadik országok 

vizeiben található halászati erőforrásokhoz 

való hozzáférés költségeinek egy egyre 

csökkenő részét, amelyet progresszíven a 

halászhajók tulajdonosai fedeznek, és 

amelyet idővel fokozatosan megszüntetnek 

a gazdasági szereplők által viselt 

hozzáférés teljes költségével legkésőbb 

2020-ig; 

 

 

Módosítás  151 
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Rendeletre irányuló javaslat 

42 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. A fenntartható halászati 

megállapodások szerinti pénzügyi 

rendelkezések tekintetében nyitott és az 

elszámoltathatóságon alapuló 

felülvizsgálati mechanizmust kell 

alkalmazni, amelybe beletartoznak az EU 

által nyújtott pénzügyi támogatások 

eredményeire vonatkozó, a nyilvánosság 

számára nyitott pénzügyi ellenőrzések és 

független értékelések. 

Indokolás 

 

Az EU jelentős pénzeszközöket nyújt harmadik országok számára a halászat fejlesztésére, de 

átláthatóság nélkül a helyi polgárok csak korlátozottan képesek a döntéshozatal 

befolyásolására, és minimális lehetőség van a projektek megvalósításának nyomon 

követésére. Ezért alapvető fontosságú az átláthatóság javítása a pénzügyi támogatás 

hatékonyságának megerősítése, valamint a pazarlás, illetve a korrupció kockázatának 

elkerülése érdekében. A múltban sokszor előfordult, hogy harmadik országokban a halászati 

ágazat számára nyújtott uniós pénzügyi támogatást aláásta a korrupció. 

 

Módosítás  152 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az akvakultúra előmozdítása. A fenntartható akvakultúra biztosítása. 

 

Módosítás 153 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 cikk – 1 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A fenntarthatóság elősegítése és az 

élelmiszerbiztonsághoz, a növekedéshez és 

1. A fenntarthatóság elősegítése és az 

élelmiszerbiztonsághoz, a növekedéshez és 



 

AD\901491HU.doc 89/98 PE480.515v04-00 

 HU 

a foglalkoztatáshoz való hozzájárulás 

érdekében a Bizottság 2013-ig megalkotja 

az akvakultúra-tevékenységek fejlesztését 

célzó, a közös prioritásokra és célokra 

vonatkozó nem kötelező uniós stratégiai 

iránymutatásokat. A stratégiai 

iránymutatások figyelembe veszik a 

tagállamok viszonylagos kiindulási 

helyzetét és különböző körülményeit az 

Unión belül, alapot jelentenek a többéves 

nemzeti stratégiai tervek tekintetében, és az 

alábbiakat célozzák: 

a foglalkoztatáshoz való hozzájárulás 

érdekében a Bizottság 2013-ig megalkotja 

az akvakultúra-tevékenységek fejlesztését 

célzó, a közös prioritásokra és célokra 

vonatkozó nem kötelező uniós stratégiai 

iránymutatásokat. E stratégiai 

iránymutatások célja annak biztosítása, 

hogy az akvakultúra-tevékenységek 

környezetvédelmi szempontból 

fenntarthatóak legyenek és hozzájáruljanak 

a jó környezeti állapot eléréséhez. Ezen 

iránymutatások figyelembe veszik a 

tagállamok viszonylagos kiindulási 

helyzetét és különböző körülményeit az 

Unión belül, alapot jelentenek a többéves 

nemzeti stratégiai tervek tekintetében, és az 

alábbiakat célozzák: 

(a) az akvakultúra-ágazat 

versenyképességének javítása és az ágazati 

fejlesztés és innováció támogatása; 

(a) az akvakultúra-ágazat minőségének, 

fenntarthatóságának és 
versenyképességének javítása és az ágazati 

fejlesztés és innováció támogatása; 

 (aa) a tengeri környezet romlásának 

megelőzése; 

 ab) annak biztosítása, hogy az 

akvakultúra-tevékenységek összhangban 

vannak a 2. és 3. cikkel; 

(b) a gazdasági tevékenység ösztönzése; (b) a gazdasági tevékenység ösztönzése; 

(c) az életminőség javítása és a gazdaság 

diverzifikálása a parti és vidéki területeken; 

(c) az életminőség javítása és a gazdaság 

diverzifikálása a parti és vidéki területeken; 

(d) egyenlő feltételek az akvakultúra piaci 

szereplői számára a vizekhez és a 

területekhez való hozzáférés tekintetében; 

(d) egyenlő feltételek az akvakultúra piaci 

szereplői számára a vizekhez és a 

területekhez való hozzáférés tekintetében; 

 (da) az akvakultúrában felhasznált, a 

vadon élő halak halászatából származó 

táplálék mennyiségeinek olyan szintre 

történő korlátozása, amely nem fenyegeti 

a 10. cikkben előírt célkitűzések 

megvalósítását;  

 (db) annak biztosítása, hogy az 

akvakultúra-tevékenységek összhangban 

álljanak a 2008/56/EK irányelv 

célkitűzéseivel; 

 (dc) a kapcsolódó ökoszisztémákat 
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károsító változások megelőzése. 

 

 

Módosítás  154 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 cikk – 1 bekezdés – d d pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (dd) biztonságos és egészséges termékek 

biztosítása. 

 

Módosítás 155 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 cikk – 4 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. A többéves nemzeti stratégiai tervek 

főbb céljai a következők: 

4. A többéves nemzeti stratégiai tervek 

kifejezetten a következő célokra 

irányulnak: 

(a) az adminisztráció egyszerűsítése, 

különösen az engedélyek terén;  

(a) az adminisztráció egyszerűsítése, 

különösen az engedélyek terén; 

(b) biztos információk az akvakultúra piaci 

szereplői számára a vizekhez és a térhez 

való hozzáféréssel kapcsolatban; 

(b) biztos információk az akvakultúra piaci 

szereplői számára a vizekhez és a térhez 

való hozzáféréssel kapcsolatban; 

(c) a környezetvédelmi, gazdasági és 

társadalmi fenntarthatóság mutatói; 

(c) a minőségi és környezetvédelmi, 

gazdasági és társadalmi fenntarthatóság 

mutatói; 

 (ca) az annak biztosítását célzó 

intézkedések, hogy az akvakultúra-

tevékenységek teljes mértékben betartják a 

hatályos uniós környezetvédelmi 

jogszabályokat; 

 (cb) fenntartható takarmányok 

alkalmazásának garantálása; 

(d) a szomszédos tagállamokra gyakorolt 

más lehetséges, határon átnyúló hatások 

értékelése.  

(d) a szomszédos tagállamokra a tengeri 

biológiai erőforrások és a tengeri 

ökoszisztéma tekintetében gyakorolt más 

lehetséges, határon átnyúló hatások 

értékelése. 
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Módosítás  156 

Rendeletre irányuló javaslat 

45 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (ea) az összes halászati és akvakultúrából 

származó termék nyomon 

követhetőségének biztosítása a teljes 

élelmiszer-ellátási láncban, a termék 

származási helyével és előállítási módjával 

kapcsolatban igazolható és pontos 

információk biztosítása, valamint a 

termékek ennek megfelelő címkézésének 

biztosítása, hangsúlyt fektetve a 

megbízható ökocímkézésre; 

 

Módosítás 157 

Rendeletre irányuló javaslat 

48. cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a lobogójuk alatt hajózó, 

legalább 12 méter teljes hosszúsággal 

rendelkező halászhajókra vonatkozó 

halászati engedély jogosultjai számára 

előírhatják az uniós halászati ellenőrzési 

rendszer megvalósításának költségeihez 

való arányos hozzájárulást. 

A tagállamok a lobogójuk alatt hajózó, 

legalább 12 méter teljes hosszúsággal 

rendelkező halászhajókra vonatkozó 

halászati engedély jogosultjai számára 

előírják az uniós halászati ellenőrzési 

rendszer és adatgyűjtés megvalósításának 

költségeihez való arányos hozzájárulást. 
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Módosítás 158 

Rendeletre irányuló javaslat 

49. cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2. és 3. cikkekben meghatározott célok 

eléréséhez uniós pénzügyi támogatás 

biztosítható. 

Csak azokhoz a fellépésekhez és 

kezdeményezésekhez biztosítható uniós 

pénzügyi támogatás, amelyek 

összhangban állnak a 2. és 3. cikkekben 

meghatározott célokkal. 

 

IndokolásAz uniós pénzügyi támogatást a rendelet célkitűzéseinek való megfelelés feltételéhez 

kell kötni. 

 

 

 

Módosítás 159 

Rendeletre irányuló javaslat 

50 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. Ha egy tagállam nem tartja be a közös 

halászati politika szabályait, akkor ez a 

közös halászati politika alapján történő 

uniós pénzügyi támogatás megszakítását, 

felfüggesztését vagy pénzügyi kiigazítását 

eredményezheti. Ezeknek az 

intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a 

meg nem felelés jellegével, terjedelmével, 

időtartamával és ismétlődéseivel. 

2. Ha egy tagállam nem tartja be a közös 

halászati politika szabályait, akkor ez a 

közös halászati politika alapján történő 

uniós pénzügyi támogatás megszakítását, 

felfüggesztését és pénzügyi kiigazítását 

eredményezi. Ezeknek az intézkedéseknek 

arányosnak kell lenniük a meg nem felelés 

jellegével, terjedelmével, időtartamával és 

ismétlődéseivel. 

 2a. A tagállamok részére nyújtott uniós 

pénzügyi támogatásnak átláthatónak és 

elszámoltathatónak kell lennie, a 

Bizottság pedig részletes és időszerű 

információkat tesz közzé a pénzügyi 

támogatás céljairól és rendelkezésre 

bocsátásáról, ideértve a vonatkozó 

költségvetéseket és értékeléseket. 
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 2b. A halászhajókhoz vagy 

halászfelszerelésekhez kapcsolódó 

intézkedésekre vonatkozó pénzügyi 

támogatás feltétele az, hogy a tagállamok 

– a 34. cikk (1) bekezdésével összhangban 

– erőfeszítéseket tegyenek a halászati 

kapacitás és a halászati lehetőségek 

közötti egyensúly megteremtésére. 

 

 

 

Módosítás 160 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A piaci szereplők számára biztosított 

uniós pénzügyi támogatás feltétele az, 

hogy a piaci szereplők betartsák a közös 

halászati politika szabályait. 

1. A piaci szereplők számára biztosított 

uniós pénzügyi támogatás feltétele az, 

hogy a piaci szereplők megfeleljenek a 

közös halászati politika céljainak és 

szabályainak. 

 

 

Módosítás 161 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A közös halászati politika szabályainak 

súlyos megsértése a piaci szereplők által 
az uniós pénzügyi támogatás megvonását, 

illetve pénzügyi levonás alkalmazását 

eredményezi. Ezeknek az intézkedéseknek 

arányosnak kell lenniük a súlyos jogsértés 

jellegével, terjedelmével, időtartamával és 

gyakoriságával. 

2. A közös halászati politika szabályainak 

az uniós pénzügyi támogatás folyósítását 

követő három éven belül elkövetett súlyos 

megsértése az uniós pénzügyi 

támogatáshoz való hozzáféréstől való 

ideiglenes vagy állandó eltiltást és 

pénzbüntetés alkalmazását vonja maga 

után, valamint azt, hogy a megelőzően 

nyújtott uniós támogatást egészében vagy 

részben vissza kell fizetni. Ezeknek az 

intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a 

súlyos jogsértés jellegével, terjedelmével, 

időtartamával és gyakoriságával. 
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Indokolás 

 

A támogatásra adott közpénzek nem juttathatók olyan gazdasági szereplőknek, amelyek 

súlyosan megsértik a közös halászati politika szabályait.  

 

 

 

 

Módosítás 162 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 

uniós pénzügyi támogatás biztosítására 

csak akkor kerüljön sor, ha az érintett piaci 

szereplőre súlyos jogsértés miatt nem 

alkalmaztak szankciókat az uniós pénzügyi 

támogatás kérelmezését megelőző egy éven 

belül. 

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 

uniós pénzügyi támogatás biztosítására 

csak akkor kerüljön sor, ha az érintett piaci 

szereplőre súlyos jogsértés miatt nem 

alkalmaztak szankciókat az uniós pénzügyi 

támogatás kérelmezését megelőző öt éven 

belül. 

 

Módosítás  163 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 3a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. A halászhajók vagy 

halászfelszereléseik korszerűsítéséhez 

kapcsolódó támogatás feltétele az, hogy a 

tagállamok – a 34. cikk (1) bekezdésével 

összhangban – intézkedéseket tegyenek 

flottájuk halászati kapacitása és a 

halászati lehetőségek közötti egyensúly 

megteremtésére. 
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Módosítás 164 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 3 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3b. Ha a hajó forgalomból való 

kivonásához valamely tagállam vagy a 

Bizottság támogatást nyújt, akkor a 

megelőző három év folyamán az ezen hajó 

korszerűsítése vagy javítása tekintetében 

folyósított uniós pénzügyi támogatást 

vissza kell téríteni. 

 

IndokolásA Bizottság javasolja, hogy a hajó forgalomból való kivonására a jövőben ne 

fizessenek támogatást. Amennyiben ez jóváhagyásra kerül, úgy ez a módosítás tárgytalanná 

válik. Amennyiben azonban nem, úgy segít annak biztosításában, hogy a közpénzek 

felhasználása megfelelő védelmet élvezzen. 

 

Módosítás  165 

Rendeletre irányuló javaslat 

52 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A III. mellékletben meghatározott 

minden egyes hatásköri területre tanácsadó 

testületek jönnek létre, hogy valamennyi 

érintettet kiegyensúlyozott módon lehessen 

képviselni, továbbá a 2. és 3. cikkekben 

meghatározott célok elérésére. 

1. A III. mellékletben meghatározott 

minden egyes hatásköri területre tanácsadó 

testületek jönnek létre, hogy valamennyi 

érintettet, ideértve a halászati ágazat, a 

feldolgozóipar, a tudomány képviselőit, a 

helyi hatóságokat, a nem kormányzati 

szervezeteket, az ellenőrző hatóságokat és 

a civil társadalmat, kiegyensúlyozott 

módon lehessen képviselni, továbbá a 2. és 

3. cikkekben meghatározott célok 

elérésére. 

 

Módosítás  166 

Rendeletre irányuló javaslat 

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 kibővítik 

részvételi platformjukat és a halászati piaci 

szereplőket képviselő szervezetekből és a 

közös halászati politikával érintett más 

érdekcsoportokból állnak, ideértve a 

tudomány képviselőit, a nem kormányzati 

szervezeteket, az ellenőrző hatóságokat és 

a helyi hatóságokat. 
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56 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság évente jelentést nyújt be az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 

amelyben kifejti, hogy a teljes kifogható 

mennyiségről szóló, [az EUMSZ 43. 

cikkének (3) bekezdésén alapuló] 

javaslata, valamint az erre vonatkozó 

tanácsi határozat miként járul hozzá az 

EU arra irányuló céljának eléréséhez, 

hogy 2015-ig a halászott fajok 

állományait a maximális fenntartható 

hozam elérését meghaladó szintre állítsák 

vissza, illetve azon a szinten tartsák. 

Indokolás 

Korábban a Tanács nem határozott meg a tudományos ajánlásokat nem meghaladó halászati 

korlátozásokat. Alapvető fontosságú, hogy a döntéshozókat elszámoltathatóbbá tegyék, és 

jelentéseket kérjenek arról, hogy a döntések miként járulnak hozzá a közösen elfogadott célok 

eléréséhez. 
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58 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 57. cikk (4) bekezdésétől eltérően a 

199/2008/EK rendeletet továbbra is 

alkalmazni kell a 2011-2013. évekre 

vonatkozó adatok gyűjtése és kezelése 

tekintetében elfogadott nemzeti programok 

vonatkozásában. 

Az 57. cikk (4) bekezdésétől eltérően 

2008/199/EK rendeletet továbbra is 

alkalmazni kell az adatok gyűjtése és 

kezelése tekintetében elfogadott nemzeti 

programok vonatkozásában mindaddig, 

amíg hatályba nem lépnek a halászati 

ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére 

és felhasználására vonatkozó uniós keret 

létrehozására irányuló új intézkedések. 
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3 melléklet – táblázat – új bejegyzés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Tanácsadó testület neve: Fekete-tenger 

 Illetékességi terület: a Fekete-tenger 

területe 

Indokolás 

Mivel a tanácsadó testületek – általános uniós érdekeket szolgáló szervezetekként – uniós 

pénzügyi támogatást kérhetnek, és mivel a következő programozási időszak 2014-ben 

kezdődik, tisztességesebb és méltányosabb lenne, ha 2014-ig létrehoznák az összes tanácsadó 

testületet és módosítanák hatásköreiket. 
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