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RÖVID INDOKOLÁS 

A technikai intézkedések olyan szabályok, melyek meghatározzák, hogy a halászok mikor, 

hol és hogyan halászhatnak, és fontos szerepet játszanak abban, hogy a halászat környezeti 

szempontból fenntartható módon történjen. Mivel az európai vizekben továbbra is vészesen 

túlhalásszák a halállományt, és a nem célfajok járulékos kifogása is gyakran magas annak 

ellenére, hogy a problémát szabályozási változások útján igyekeznek kiküszöbölni, tisztán 

látszik, hogy a technikai intézkedések jelenlegi szabályozási szerkezete távol áll az 

optimálistól. Az új közös halászati politika alaprendeletének elfogadását követően különösen 

lényeges, hogy a technikai intézkedések keretét a közös halászati politikában foglalt 

célkitűzésekhez igazítsák. Továbbá a halászati erőforrások fenntartható kiaknázása, valamint 

az érzékeny fajok és élőhelyek védelmének biztosítása érdekében az új technikai 

intézkedéseknek összhangban kell állniuk az uniós környezetvédelmi jogszabályokkal és 

kötelezettségvállalásokkal. 

Az Európai Bizottság javaslata a helyes irányba mutat. A jövőre való tekintettel a halászatot 

proaktívan, a halászokkal és az összes többi érintett féllel együttműködve kell irányítani. A 

technikai intézkedések regionalizációja lehetőséget teremt erre a hatékonyabb irányításra, 

amennyiben megfelelő kereteken belül zajlik, folyamata követi a közös célkitűzéseket, és 

igyekszik megfelelni az Unió jelenlegi környezetvédelmi kötelezettségvállalásainak. Annak 

érdekében, hogy a regionalizáció a meglévő célkitűzések kontextusában történő 

megvalósítása teljesen egyértelmű legyen, a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelveket 

(92/43/EGK és 2009/147/EK irányelvek) egyértelműen be kell illeszteni és integrálni a 

szövegbe. 

A bizottsági javaslat egyes részeit továbbá át kell fogalmazni annak érdekében, hogy az új 

megközelítés érthető és átlátható legyen, mivel az új technikai intézkedéseknek az uniós 

halászati és környezetgazdálkodás más alapelveivel is összhangban kell állniuk. A halászati 

politikának elsősorban tudományos alapon kell nyugodnia: a közös természeti forrásainkkal 

való gazdálkodással kapcsolatos döntéseket a lehető legpontosabb adatokra és az elérhető 

legjobb, nyilvános és ellenőrizhető tudományos szakvéleményekre kell alapozni, amennyiben 

pedig az adatok nem megbízhatóak, vagy a tudományos szakvélemény nem meggyőző, 

elővigyázatosság elvét kell alkalmazni. Másodszor pedig, különösen a halászati gazdálkodás 

eredményközpontúbbá válását követően a javaslat végrehajtásának, ellenőrzésének és az 

érvényesítési szabályoknak alkalmasnak kell lenniük a cél megvalósítására. A tagállamoknak 

szintén alkalmazniuk kell az új keretet és a proaktív, az érintett felek bevonására épülő 

szabályozói megközelítést a „szabálykövető kultúra” kialakítása érdekében. 

Környezetvédelmi szempontból az új technikai intézkedési keret fő célját a technikai 

intézkedések megfelelő megalapozása, és a regionalizációhoz szükséges körülmények 

biztosítása kell, hogy jelentse. A keretnek természetesen olyan helyzetben is gyors megoldást 

kell biztosítania, amikor nem áll rendelkezésre kellő adat és tudományos szakvélemény. Az új 

technikai intézkedéseknek így nem csak az új, hanem a korábban meghatározott 

célkitűzéseket is teljesíteniük kell. Amennyiben a célkitűzéseket nem sikerül teljesíteni, nem 

megfelelőek a technikai intézkedések. 

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

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás   1 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A piaci szereplők, nemzeti 

hatóságok és érdekelt felek általi jobb 

megértés és nagyobb fokú elfogadás 

érdekében egyszerűsíteni kell a meglévő 

szabályokat. Ösztönözni kell az ágazat 

döntéshozatalban való részvételét. 

Figyelmet kell fordítani arra, hogy ne 

gyengüljenek a védelmi és 

fenntarthatósági követelmények. 

 

Módosítás   2 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A technikai intézkedéseket adott 

esetben a hobbihorgászatra is alkalmazni 

kell, amely jelentős hatással lehet a hal- és 

kagylófajok állományaira. 

(6) A technikai intézkedéseket a 

hobbihorgászatra is alkalmazni kell, amely 

jelentős hatással lehet a tengeri 

környezetre, a halállományokra és egyéb 

fajokra. 

 

Módosítás   3 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A védett fajok nem szándékos 

kifogását és elpusztítását átfogóan, 

valamennyi halászatra és halászeszközre 

kiterjedő módon kell kezelni, tekintettel az 

e fajok számára a 92/43/EGK tanácsi 

irányelv értelmében biztosított szigorú 

védelemre, nagyfokú sérülékenységükre 

és a jó környezeti állapot 2020-ig történő 
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elérésére vonatkozó kötelezettségre. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A technikai intézkedések 

eredményességének értékelése céljából a 

nem kívánt fogások szintje, az érzékeny 

fajok járulékos fogásai és a halászati 

tevékenységek által kedvezőtlenül érintett 

tengerfenéki élőhelyek kiterjedése 

tekintetében olyan célértékeket indokolt 

meghatározni, amelyek megfelelnek a 

közös halászati politika célkitűzéseinek, az 

uniós környezetvédelmi szabályozásnak 

(azon belül különösen a 92/43/EGK tanácsi 

irányelvnek és a 2000/60/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek21) és a 

bevált nemzetközi gyakorlatnak. 

(9) A technikai intézkedések 

eredményességének értékelése céljából a 

nem kívánt fogások szintje, az érzékeny 

fajok járulékos fogásai és a halászati 

tevékenységek által kedvezőtlenül érintett 

tengerfenéki élőhelyek kiterjedése 

tekintetében olyan célértékeket indokolt 

meghatározni, amelyek megfelelnek a 

közös halászati politika célkitűzéseinek, az 

uniós környezetvédelmi szabályozásnak 

(azon belül különösen a 92/43/EGK tanácsi 

irányelvnek , a 2009/147/EK parlamenti és 

tanácsi irányelvnek és a 2000/60/EK 

európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek21) és a bevált nemzetközi 

gyakorlatoknak. 

__________________ __________________ 

21Az Európai Parlament és a Tanács 2000. 

október 23-i 2000/60/EK irányelve a 

vízpolitika terén a közösségi fellépés 

kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 

2000.12.22., 1. o.). 

21Az Európai Parlament és a Tanács 2000. 

október 23-i 2000/60/EK irányelve a 

vízpolitika terén a közösségi fellépés 

kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 

2000.12.22., 1. o.). 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Egyes ritka halfajok, például a 

cápa- és rájafajok védelme szempontjából 

még a korlátozott halászati tevékenység is 

komoly kockázatot jelenthet. Ezért e fajok 

védelmében indokolt általános halászati 

tilalmat bevezetni. 

(15) Egyes ritka vagy biológiai 

tulajdonságaik miatt a túlhalászatra 

különösen érzékeny halfajok, például a 

cápa- és rájafajok védelme szempontjából 

még a korlátozott halászati tevékenység is 

komoly kockázatot jelenthet. Ezért e fajok 

védelmében indokolt általános halászati 
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tilalmat bevezetni. 

 

Módosítás   6 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Eltekintve az olyan esetektől, 

amikor a kirakodási kötelezettség alóli 

mentességet vezetnek be, indokolt 

megtiltani az érték szerinti szelektálás és a 

visszaengedés gyakorlatát. 

(22) Az érték szerinti szelektálás és a 

visszaengedés gyakorlatát be kell tiltani. A 

visszaengedés csak a kirakodási 

kötelezettség alóli mentesség bevezetése 

esetén engedélyezhető, és csak abban az 

esetben, ha a mentességgel együtt 

adatgyűjtési követelményeket is előírnak. 

Indokolás 

A visszaengedés módszerét a fedélzetre való felvonás előtt alkalmazzák, azaz a halakat már a 

vízben szétválogatják. Ezért azokban az esetekben, ahol igazolt a magas túlélési arány, ez 

összhangban van a kirakodási kötelezettség alóli mentességek céljával. Az érték szerinti 

szelektálás gazdasági döntés, amelynek célja, hogy a már a fedélzeten lévő alacsony árú 

halakat visszadobják a tengerbe. Ez a gyakorlat – túlélőképességüktől függően – óriási 

hatással lehet a különböző fajokra: a norvég homárnak például 90% fölötti a túlélési aránya, 

szemben más fajokkal, mint például a nyelvhal. Ezért e kétféle gyakorlat megítélésénél 

különböző megközelítést kell alkalmazni. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Regionális szinten meghatározott 

intézkedések hiányában a meghatározott 

alapkövetelményeket kell alkalmazni. 

Ezeknek az alapkövetelményeknek 

meglévő technikai intézkedéseken kell 

alapulniuk, figyelembe véve a HTMGB 

szakvéleményét és az érdekelt felek 

véleményét. Az alapkövetelményeknek ki 

kell terjedniük a vontatott halászeszközök 

és a statikus hálók szembőségének 

alapméreteire, a minimális 

állományvédelmi referenciaméretekre, a 

(24) Regionális szinten meghatározott 

intézkedések hiányában a meghatározott 

alapkövetelményeket kell alkalmazni. 

Ezeknek az alapkövetelményeknek 

meglévő technikai intézkedéseken kell 

alapulniuk, figyelembe véve a HTMGB 

szakvéleményét és az érdekelt felek 

véleményét. Az alapkövetelményeknek ki 

kell terjedniük a vontatott halászeszközök 

és a statikus hálók szembőségének 

alapméreteire, a minimális 

állományvédelmi referenciaméretekre, a 
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tilalom vagy korlátozás hatálya alá vont 

területekre, a bizonyos területeken a 

tengeri emlősök és tengeri madarak 

járulékos fogásait mérséklő 

természetvédelmi intézkedésekre, valamint 

bármely más olyan jelenleg meglévő 

régióspecifikus intézkedésre, amelyre 

továbbra is szükség van annak biztosítása 

érdekében, hogy a megfelelő intézkedések 

regionalizáció keretében történő 

meghozataláig is teljesüljenek az 

állományvédelmi célkitűzések. 

tilalom vagy korlátozás hatálya alá vont 

területekre, a bizonyos területeken a 

tengeri emlősök és tengeri madarak 

járulékos fogásait minimalizáló, illetve 

ahol lehet, megszüntető természetvédelmi 

intézkedésekre, valamint bármely más 

olyan jelenleg meglévő régióspecifikus 

intézkedésre, amelyre továbbra is szükség 

van annak biztosítása érdekében, hogy a 

megfelelő intézkedések regionalizáció 

keretében történő meghozataláig is 

teljesüljenek az állományvédelmi 

célkitűzések. 

 

Módosítás   8 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) A tagállamok az érdekelt felekkel 

együttműködve közös ajánlásokat 

dolgozhatnak ki olyan megfelelő technikai 

intézkedések bevezetésére, amelyek a 

közös halászati politikában meghatározott 

regionalizációs folyamatnak megfelelően 

eltérnek az alapkövetelményektől. 

(25) A tagállamok az érdekelt felekkel 

együttműködve közös ajánlásokat 

dolgoznak ki megfelelő technikai 

intézkedések bevezetésére a közös 

halászati politikában meghatározott 

regionalizációs folyamatnak megfelelően, 

többéves gazdálkodási terv hiányában is. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Az ilyen regionális technikai 

intézkedéseknek a hasznosítási 

korösszetétel, valamint az érzékeny fajok 

és élőhelyek számára nyújtott védelem 

tekintetében legalább egyenértékűeknek 

kell lenniük az alapkövetelményekkel. 

(26) Az ilyen regionális technikai 

intézkedéseknek magasabb szintű 

környezeti fenntarthatóságot kell 

megcélozniuk, valamint a hasznosítási 

kor- és méretösszetétel, valamint az 

érzékeny fajok és élőhelyek számára 

nyújtott védelem tekintetében legalább 

egyenértékűeknek kell lenniük az 

alapkövetelményekkel. A regionális 

technikai intézkedéseknek a rendelkezésre 

álló legjobb tudományos 
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szakvéleményeken kell alapulniuk. 

 

Módosítás   10 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (26a) A regionalizációt eszközként 

használva ösztönözni kell az összes 

érdekelt fél, például a nem kormányzati 

szervek részvételét, és felelősséget kell 

ruházni a halászokra, hogy szorosan 

együtt tudjanak működni a tagállamokkal, 

a tanácsadó testületekkel és a kutatókkal 

abban, hogy személyre szabott 

intézkedések szülessenek, amelyek 

figyelembe veszik az egyes halászati 

területek sajátosságait, és megóvják a 

környezeti feltételeket; 

 

Módosítás   11 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (26b) A tagállamok regionális csoportjai 

által a regionalizáció értelmében hozott 

döntéseknek az érintett tagállamokban 

alkalmazottakkal megegyező 

demokratikus felügyeleti normáknak kell 

eleget tenniük; 

 

Módosítás   12 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (27a) Amennyiben egy tagállamnak a 

közvetlen irányítás állna érdekében, 

lehetősége van arra, hogy az érintett 
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tanácsadó testületekkel folytatott 

konzultációt követően egyedi technikai 

intézkedési javaslatokat nyújtson be a 

meglévő védelmi intézkedések 

módosítására. 

 

Módosítás   13 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) A szembőségek alapméreteitől 

eltérő méret- és fajszelektáló 

halászeszközök többéves tervek keretében 

történő elfogadására irányuló közös 

ajánlások kidolgozása során a tagállamok 

regionális csoportjainak gondoskodniuk 

kell arról, hogy ezeknek az eszközöknek a 

szelektivitása elérje vagy meghaladja az 

alapkövetelményként meghatározott 

halászeszközök szelektivitását. 

(28) A szembőségek alapméreteitől 

eltérő méret- és fajszelektáló 

halászeszközök elfogadására irányuló 

közös ajánlások kidolgozása során a 

tagállamok regionális csoportjainak 

gondoskodniuk kell arról, hogy ezeknek az 

eszközöknek a szelektivitása elérje vagy 

meghaladja az alapkövetelményként 

meghatározott halászeszközök 

szelektivitását. 

 

Módosítás   14 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) A fiatal egyedek és az ívó rajok 

védelmében halászati tilalom vagy 

korlátozás hatálya alá vonandó új területek 

többéves tervek keretében történő 

módosítására vagy kijelölésére irányuló 

közös ajánlások kidolgozása során a 

tagállamok regionális csoportjainak meg 

kell határozniuk a tilalom, illetve a 

korlátozás jellemzőit, hatókörét, 

időtartamát, a halászati eszközökre 

vonatkozó korlátozásokat, valamint az 

ellenőrzési és nyomonkövetési 

intézkedéseket. 

(29) A fiatal egyedek és az ívó rajok 

védelmében halászati tilalom vagy 

korlátozás hatálya alá vonandó új területek 

módosítására vagy kijelölésére irányuló 

közös ajánlások kidolgozása során a 

tagállamok regionális csoportjainak meg 

kell határozniuk a tilalom, illetve a 

korlátozás jellemzőit, hatókörét, 

időtartamát, a halászati eszközökre 

vonatkozó korlátozásokat, valamint az 

ellenőrzési és nyomonkövetési 

intézkedéseket. 
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Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) A minimális állományvédelmi 

referenciaméretek többéves tervek 

keretében történő módosítására vagy 

meghatározására irányuló közös ajánlások 

kidolgozása során a tagállamok regionális 

csoportjainak biztosítaniuk kell, hogy a 

közös halászati politika célkitűzései ne 

kerüljenek veszélybe, ezért gondoskodniuk 

kell arról, hogy a tengeri fajok fiatal 

egyedeinek védelmét tiszteletben tartsák, 

hogy a piac ne torzuljon, és ne 

alakulhasson ki a minimális 

állományvédelmi referenciaméretek alatti 

halak piaca. 

(30) A minimális állományvédelmi 

referenciaméretek  módosítására vagy 

meghatározására irányuló közös ajánlások 

kidolgozása során a tagállamok regionális 

csoportjainak biztosítaniuk kell, hogy a 

közös halászati politika célkitűzései 

teljesüljenek, ezért gondoskodniuk kell 

arról, hogy a tengeri fajok fiatal 

egyedeinek védelmét tiszteletben tartsák, 

hogy a piac ne torzuljon, és ne 

alakulhasson ki a minimális 

állományvédelmi referenciaméretek alatti 

halak piaca. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) A közös ajánlások keretében 

kidolgozandó lehetőségként indokolt 

engedélyezni, hogy a tagállamok a fiatal 

egyedek és az ívó rajok védelmét szolgáló 

további intézkedésként továbbhaladási 

rendelkezésekkel összefüggésben azonnali 

hatályú halászati tilalmakat állapítsanak 

meg. Az ilyen területek kijelölésének és 

megszüntetésének feltételeit, valamint az 

ellenőrzési és nyomonkövetési 

rendelkezéseket a vonatkozó közös 

ajánlásokban kell meghatározni. 

(31) A közös ajánlások keretében 

kidolgozandó lehetőségként indokolt 

engedélyezni, hogy a tagállamok a fiatal 

egyedek és az ívó rajok vagy érzékeny 

fajok védelmét szolgáló további 

intézkedésként továbbhaladási 

rendelkezésekkel összefüggésben azonnali 

hatályú halászati tilalmakat állapítsanak 

meg. Az ilyen területek kijelölésének és 

megszüntetésének feltételeit, valamint az 

ellenőrzési és nyomonkövetési 

rendelkezéseket a vonatkozó közös 

ajánlásokban kell meghatározni. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 



 

AD\1119219HU.docx 11/29 PE595.707v02-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) A HTMGB által megfelelően 

értékelt innovatív halászeszközök 

hatásainak tudományos értékelése alapján 

az újszerű halászeszközök, például az 

elektromos vonóháló használatát vagy 

kibővített használatát lehetőségként bele 

lehet foglalni a tagállamok regionális 

csoportjainak közös ajánlásaiba. Az 

innovatív halászeszközök használata nem 

engedélyezhető, ha az a tudományos 

értékelések szerint negatív hatásokkal jár 

az érzékeny élőhelyekre és a nem 

célfajokra nézve. 

(32) A HTMGB által megfelelően 

értékelt innovatív halászeszközök 

hatásainak tudományos értékelése alapján 

az újszerű halászeszközök, például az 

elektromos vonóháló használatát vagy 

kibővített használatát lehetőségként bele 

lehet foglalni a tagállamok regionális 

csoportjainak közös ajánlásaiba. Az 

innovatív halászeszközök használata nem 

engedélyezhető, ha az a tudományos 

értékelések szerint közvetlen vagy 

halmozott negatív hatásokkal jár a tengeri 

élőhelyekre, különösen az érzékeny 

élőhelyekre vagy a nem célfajokra nézve. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Az érzékeny fajok járulékos 

fogásainak és a halászeszközök érzékeny 

tengeri élőhelyekre gyakorolt hatásainak 

minimalizálása érdekében a tagállamok 

regionális csoportjainak a halászat 

érzékeny fajokra és élőhelyekre gyakorolt 

hatásának csökkentésére irányuló további 

enyhítő intézkedéseket kell kidolgozniuk. 

Amennyiben a tudományos bizonyítékok 

arra engednek következtetni, hogy a 

szóban forgó fajok és élőhelyek védettségi 

állapota komolyan veszélyben forog, akkor 

a tagállamoknak további korlátozásokat 

kell bevezetniük bizonyos halászeszközök 

kialakításával és működtetésével 

kapcsolatban, illetve adott esetben teljes 

tilalmat kell elrendelniük a szóban forgó 

halászeszközök adott régióban való 

használatára vonatkozóan. Ilyen 

rendelkezések alkalmazhatók különösen az 

eresztőhálók használata tekintetében, 

amely a múltban bizonyos területeken 

jelentős mennyiségű cetféle és tengeri 

(33) Az érzékeny fajok járulékos 

fogásainak és a halászeszközök érzékeny 

tengeri élőhelyekre gyakorolt hatásainak 

minimalizálása , illetve ahol lehetséges, 

megszüntetése érdekében a tagállamok 

regionális csoportjainak a halászat 

érzékeny fajokra és élőhelyekre gyakorolt 

hatásának csökkentésére irányuló további 

enyhítő intézkedéseket kell kidolgozniuk. 

Amennyiben a tudományos bizonyítékok 

arra engednek következtetni, hogy a 

szóban forgó fajok és élőhelyek védettségi 

állapota veszélyben forog, akkor a 

tagállamoknak további korlátozásokat kell 

bevezetniük bizonyos halászeszközök 

kialakításával és működtetésével 

kapcsolatban, illetve adott esetben teljes 

tilalmat kell elrendelniük a szóban forgó 

halászeszközök adott régióban való 

használatára vonatkozóan. Ilyen 

rendelkezések alkalmazhatók különösen az 

eresztőhálók használata tekintetében, 

amely a múltban bizonyos területeken 
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madár kifogásához vezetett. jelentős mennyiségű cetféle és tengeri 

madár kifogásához vezetett. 

 

Módosítás   19 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(38) A Bizottságot indokolt 

felhatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 

cikkének megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon 

halak és kagylók listájának naprakésszé 

tételére vonatkozóan, amelyekre tilos 

célzottan halászni; azon érzékeny területek 

listájának naprakésszé tételére 

vonatkozóan, ahol korlátozni kell a 

halászatot; technikai intézkedések többéves 

tervek részeként történő elfogadása 

céljából; valamint technikai intézkedések 

ideiglenes visszadobási tervek részeként 

történő elfogadása érdekében. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munka során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten 

is, A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésekor és megszövegezésekor a 

Bizottságnak gondoskodnia kell a 

vonatkozó dokumentumoknak az Európai 

Parlament és a Tanács részére történő 

egyidejű, időben és megfelelő módon való 

továbbításáról. 

(38) A Bizottságot indokolt 

felhatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 

cikkének megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon 

halak és kagylók listájának naprakésszé 

tételére vonatkozóan, amelyekre tilos 

célzottan halászni; azon érzékeny területek 

listájának naprakésszé tételére 

vonatkozóan, ahol korlátozni kell a 

halászatot; technikai intézkedések többéves 

tervek részeként történő elfogadása 

céljából; valamint technikai intézkedések 

ideiglenes visszadobási tervek részeként 

történő elfogadása érdekében. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munka során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten, 

és a HTMGB értékelése alapján. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésekor és megszövegezésekor a 

Bizottságnak gondoskodnia kell a 

vonatkozó dokumentumoknak az Európai 

Parlament és a Tanács részére történő 

egyidejű, időben és megfelelő módon való 

továbbításáról. 

Indokolás 

Minden technikai intézkedést csak a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság 

(HTMGB) kedvező értékelése esetén szabad elfogadni. A közös halászati politika értelmében 

ez a bizottság azért működik, hogy megalapozott tudományos tanácsadást biztosítson. Ezért a 

HTMGB-nek minden technikai intézkedést értékelnie kell, mivel azok ismeretlen, vagy még 

nem vizsgált hatást gyakorolhatnak a különböző területekre vagy a nem célzott fajokra. 

 

Módosítás   20 

Rendeletre irányuló javaslat 
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3 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A közös halászati politika (KHP) 

végrehajtását elősegítő eszközökként a 

technikai intézkedéseknek hozzá kell 

járulniuk a közös halászati politikának az 

1380/2013/EU rendelet 2. cikkében és 

különösen annak (2) és (3) bekezdésében, 

valamint (5) bekezdése a) és j) pontjában 

meghatározott célok eléréséhez. 

(1) A közös halászati politika (KHP) 

végrehajtását elősegítő eszközökként a 

technikai intézkedéseknek hozzá kell 

járulniuk a közös halászati politikának az 

1380/2013/EU rendelet 2. cikkében és 

különösen annak (1), (2) és (3) 

bekezdésében, valamint (5) bekezdése a), i) 

és j) pontjában meghatározott célok 

eléréséhez. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) optimalizálniuk kell a hasznosítási 

korösszetételt a tengeri fajok fiatal 

egyedeinek és ívó rajainak védelme 

érdekében; 

a) fenntartható hasznosítási kor- és 

méretösszetételt kell biztosítaniuk a 

halászati erőforrások megőrzése és az 

érzékeny korú és méretű fajok, különösen 
a tengeri fajok fiatal egyedeinek és ívó 

rajainak védelme érdekében; 

 

Módosítás   22 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) biztosítaniuk kell, hogy a 

92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelvben 

felsorolt tengeri fajoknak és más érzékeny 

fajoknak a halászat során ejtett járulékos 

fogásai a lehető legkisebbek legyenek, 

illetve azokat lehetőség szerint 

kiküszöböljék oly módon, hogy ne 

jelentsenek kockázatot e fajok védettségi 

helyzetére; 

b) biztosítaniuk kell, hogy a 

92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelvben 

felsorolt tengeri fajoknak és más érzékeny 

fajoknak a halászat során ejtett járulékos 

fogásai a lehető legkisebbek legyenek, 

illetve azokat lehetőség szerint 

kiküszöböljék; 

 

Módosítás   23 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) biztosítaniuk kell, hogy a halászat 

tengeri élőhelyekre gyakorolt környezeti 

hatásai a lehető legkisebbek legyenek, 

illetve azokat lehetőség szerint 

kiküszöböljék oly módon, hogy ne 

jelentsenek kockázatot ezen élőhelyek 

védettségi helyzetére; 

c) biztosítaniuk kell, hogy a halászat 

tengeri élőhelyekre gyakorolt környezeti 

hatásai a lehető legkisebbek legyenek, 

illetve azokat lehetőség szerint 

kiküszöböljék; 

 

Módosítás   24 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) biztosítaniuk kell, hogy a 

2010/477/EU bizottsági határozat 

mellékletének B részében megállapított 1., 

3., 4. és 6. számú mutatók esetében előírt 

kritériumok teljesüljenek. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A technikai intézkedéseknek az 

alábbi célok elérésére kell irányulniuk: 

(1) A technikai intézkedéseknek az 

alábbi célokat kell elérniük: 

 

Módosítás   26 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) annak biztosítása, hogy a tengeri 

fajoknak a minimális állományvédelmi 

referenciaméret alatti egyedeit érintő 

a) annak biztosítása, hogy a tengeri 

fajoknak a minimális állományvédelmi 

referenciaméret alatti egyedeit érintő 
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fogások mennyisége az 1380/2013/EU 

rendelet 2. cikke (2) bekezdésének és 15. 

cikkének megfelelően ne haladja meg a 

teljes fogásmennyiség 5 %-át; 

fogások mennyisége ne haladja meg a 

tagállamok regionális csoportjainak közös 

ajánlásában megállapított mennyiséget, és 

megfeleljen a visszadobási terveknek, a 

halfajok és a halászeszközök 

változatosságának figyelembevétele 

mellett; 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) annak biztosítása, hogy a tengeri 

emlősök, a tengeri hüllők, a tengeri 

madarak és más, nem kereskedelmi 

mértékben kiaknázott fajok járulékos 

fogásai ne lépjék túl az uniós 

jogszabályokban és nemzetközi 

megállapodásokban előírt mennyiségeket. 

b) annak biztosítása, hogy a tengeri 

emlősök, a tengeri hüllők, a tengeri 

madarak és más, nem kereskedelmi 

mértékben kiaknázott fajok járulékos 

fogásai ne lépjék túl az uniós 

jogszabályokban és nemzetközi 

megállapodásokban előírt mennyiségeket 

az ilyen járulékos fogások fokozatos 

megszüntetése érdekében; 

 

Módosítás   28 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) annak biztosítása, hogy a 

tengerfenéki élőhelyeken folytatott 

halászati tevékenységek környezeti hatásai 

ne haladják meg azokat a szinteket, 

amelyek a jó környezeti állapot eléréséhez 

szükségesek minden olyan élőhelytípus 

tekintetében, amelyet a 2008/56/EK 

irányelv keretében az egyes tengeri régiók 

vagy alrégiók vonatkozásában értékeltek 

mind az élőhely minősége, mind az élőhely 

azon térbeli kiterjedése szempontjából, 

amelynek vonatkozásában a kívánt 

szinteket el kell érni. 

c) annak biztosítása, hogy a tengeri, 

beleértve az érzékeny tengerfenéki 

élőhelyeken folytatott halászati 

tevékenységek környezeti hatásait 

minimalizálják és a jó környezeti állapot 

eléréséhez szükséges szintek alatt tartsák, 

különösen minden olyan élőhelytípus 

tekintetében, amelyet a 2008/56/EK 

irányelv keretében az egyes tengeri régiók 

vagy alrégiók vonatkozásában értékeltek 

mind az élőhely minősége, mind az élőhely 

azon térbeli kiterjedése szempontjából, 

amelynek vonatkozásában a 2010/477/EU 

bizottsági határozat mellékletének B 

részében meghatározott 6. számú mutató 
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esetében előírt kritériumokok 

teljesülésének biztosítása céljából a kívánt 

szinteket el kell érni; 

 

Módosítás   29 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) annak biztosítása, hogy a nem 

kívánt halfajok járulékos kifogása 

folyamatosan és fokozatosan megszűnjön, 

hogy a 2010/477/EU bizottsági határozat 

mellékletének B részében megállapított 1., 

3., 4. és 4. számú mutatók esetében előírt 

kritériumok teljesüljenek. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „hasznosítási korösszetétel”: az a 

mód, ahogyan a halászati terhelés az 

állományok különböző életkorú populációi 

között eloszlik; 

1. „hasznosítási kor- és 

méretösszetétel”: az a mód, ahogyan a 

halászati terhelés az állományok különböző 

életkorú és méretű populációi között 

eloszlik; 

 

Módosítás   31 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. „szelektív halászat”: olyan halászat, 

amelyben a halászati művelet során a halak 

vagy kagylók méret és faj szerint célzottan 

foghatók, és így lehetővé teszi a nem 

célfajok elkerülését vagy sértetlenül 

történő visszaengedését; 

3. „szelektív halászat”: olyan halászat, 

amelyben a halászati művelet során a halak 

vagy kagylók méret és faj szerint célzottan 

foghatók, és így lehetővé teszi a nem 

célfajoknak és a szabályozott fajok fiatal 

egyedeinek elkerülését vagy sértetlenül 

történő visszaengedését; 
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Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6a. „természetes élőhely védettségi 

helyzete”: az élőhelyek védettségi helyzete 

a 92/43/EGK irányelv 1. cikkének e. 

pontjában meghatározottak szerint; 

 

Módosítás   33 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) „hobbihorgászat”: a tengervizek 

élővilágának szabadidős, turisztikai vagy 

sportolási célú hasznosítására irányuló, 

nem kereskedelmi halászati tevékenység; 

9. „hobbihorgászat”: a tengeri 

élővilág biológiai erőforrásainak 
szabadidős, turisztikai vagy sportolási célú 

kiaknázására irányuló, nem kereskedelmi 

halászati tevékenység; 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 10 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10. „tanácsadó testületek”: az 

érdekelteknek a KHP keretében létrehozott 

olyan csoportjai, amelyek célja 

előmozdítani minden érdekelt fél 

kiegyensúlyozott képviseletét és 
hozzájárulni a KHP-célok eléréséhez; 

10. „tanácsadó testületek”: az 

érdekelteknek a KHP keretében, a 43–45. 

cikkel összhangban létrehozott olyan 

csoportjai, és az érdekelt feleknek a 

1380/2013/EU rendelet III. mellékletével 

összhangban létrehozott olyan képviselete, 

amelyek célja hozzájárulni a KHP-célok 

eléréséhez; 

Indokolás 

A Tanácsadó Testület összetételének a KHP által előírt képviseleti egyensúlyt kell tükröznie. 
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Módosítás   35 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 42 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

42. „érték szerinti szelektálás”: az a 

gyakorlat, amelynek során a fogási 

korlátok hatálya alá tartozó, alacsony árú 

halakat a kikötőbe visszahozott 

halmennyiség gazdasági és monetáris 

értékének maximalizálása érdekében 

visszadobják a tengerbe, noha azokat 

legálisan kirakodhatták volna; 

42. „érték szerinti szelektálás”: az a 

gyakorlat, amelynek során a fogási 

korlátok hatálya alá tartozó, alacsony árú 

halakat a kikötőbe visszahozott 

halmennyiség gazdasági és monetáris 

értékének maximalizálása érdekében 

visszadobják a tengerbe, noha azokat 

jogszerűen ki kellett volna rakodniuk; 

Indokolás 

Ami az érték szerinti szelektálási gyakorlatot illeti, a tengerbe való visszadobás gazdasági 

döntés, amely gyakran óriási hatást gyakorol egyes fajokra, mivel a túlélési arány az adott 

fajtól és a fedélzeten töltött idő hosszától függően nagyon változatos. Ezt a gyakorlatot nem 

gazdasági tényezőkön alapuló rugalmas megközelítés alapján, hanem azon elv szerint kell 

szabályozni, hogy az ilyen halakat mindig ki kelljen rakodni. 

 

Módosítás   36 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a)  A 2. cikk rendelkezéseitől eltérően, 

ez a cikk a nyílt tengeri vizeken és 

harmadik országok vizein alkalmazandó. 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a rendelkezésre álló 

legjobb tudományos szakvélemény alapján 

az I. mellékletben szereplő listát 

módosítani szükséges új, védelmet igénylő 

fajok hozzáadásával, a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek 

(4) Amennyiben a rendelkezésre álló 

legjobb tudományos szakvélemény alapján 

az I. mellékletben szereplő listát 

módosítani szükséges, a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
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megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok útján ilyen módosításokat fogadjon 

el. 

aktusok útján ilyen módosításokat fogadjon 

el. 

Indokolás 

A listát az új, védelmet igénylő fajok felvételén túl például akkor is módosítani szükséges, 

amikor egy faj más területeken is védelemre szorul, illetve ha egy faj a továbbiakban már nem 

szorul védelemre. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az e cikk (4) bekezdése alapján 

elfogadott intézkedéseknek a 4. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott 

célok elérésére kell irányulniuk. 

(5) Az e cikk (4) bekezdése alapján 

elfogadott intézkedéseknek a 4. cikk (1) 

bekezdésének b) és ca) pontjában 

meghatározott célok elérésére kell 

irányulniuk. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett fajok 

járulékosan fogott egyedeit meg kell óvni 

az esetleges sérülésektől és haladéktalanul 

szabadon kell engedni. 

(2) Az (1) bekezdésben említett fajok 

járulékosan fogott egyedeit meg kell óvni 

az esetleges sérülésektől és haladéktalanul 

szabadon kell engedni. Az (1) bekezdésben 

említett fajok esetében a halászhajó-

üzemeltetők kötelesek rögzíteni és az 

illetékes hatóságoknak továbbítani a 

járulékosan kifogott egyedekre vonatkozó 

információt a Bizottság 2016/1251/EU 

végrehajtási határozatában1a foglaltak 

alapján. 

 __________________ 

 1aA Bizottság 2016. augusztus 19-i 

2016/1251/EU végrehajtási határozata a 

halászati és akvakultúra-ágazatban az 

adatgyűjtési munkatervek benyújtásának 
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formai követelményére vonatkozó 

szabályok meghatározásáról (az értesítés a 

C(2016) 5304. számú dokumentummal 

történt) (HL L 260 2016.9.27., 153.o.) 

Indokolás 

A Bizottság adatgyűjtésről szóló 2016/1251/EU végrehajtási határozata alapján az érzékeny 

fajok járulékos fogása rögzítésre kerülhet a halászati naplókban. Továbbá a halászok gyakran 

együttműködnek a tudósokkal, hogy a rendelkezésükre bocsássák az elpusztult egyedeket. A 

halászok ezzel nagyban hozzájárulnak ezen fajok alaposabb ismeretéhez. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és (2) bekezdés ellenére az 

(1) bekezdésben említett tengeri fajok 

járulékosan fogott egyedeinek fedélzeten 

tartása, átrakása vagy kirakodása 

megengedett, amennyiben ez a 

tevékenység szükséges az egyes 

állategyedek felépüléséhez nyújtott 

segítség biztosításához, és feltéve, hogy az 

érintett illetékes nemzeti hatóságokat teljes 

körűen előre tájékoztatták. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés ellenére az 

(1) bekezdésben említett tengeri fajok 

járulékosan fogott egyedeinek fedélzeten 

tartása, átrakása vagy kirakodása 

megengedett, amennyiben ez a 

tevékenység szükséges az egyes 

állategyedek felépüléséhez nyújtott 

segítség biztosításához, illetve az egyed 

elpusztult és így felhasználható 

tudományos célokra. Az  érintett illetékes 

nemzeti hatóságokat teljes körűen 

tájékoztatni kell. 

Indokolás 

A Bizottság adatgyűjtésről szóló 2016/1251/EU végrehajtási határozata alapján az érzékeny 

fajok járulékos fogása rögzítésre kerülhet a halászati naplókban. Továbbá a halászok gyakran 

együttműködnek a tudósokkal, hogy a rendelkezésükre bocsássák az elpusztult egyedeket. A 

halászok ezzel nagyban hozzájárulnak ezen fajok alaposabb ismeretéhez. 

 

Módosítás   41 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A rendelkezésre álló legjobb (4) A rendelkezésre álló legjobb 
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tudományos szakvélemény alapján a 

tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő 

hajókra vonatkozóan az 1380/2013/EU 

rendelet 19. cikkében megállapított 

eljárásnak megfelelően bevezethetnek 

enyhítő intézkedéseket, vagy 

korlátozhatják számukra bizonyos 

halászeszközök használatát. Az ilyen 

intézkedéseknek a lehető legkisebbre kell 

csökkenteniük, illetve – amennyiben 

lehetséges – ki kell küszöbölniük az (1) 

bekezdésben említett fajok fogásait, 

valamint meg kell felelniük az 

1380/2013/EU rendelet 2. cikke szerinti 

célkitűzéseknek, és legalább olyan 

szigorúaknak kell lenniük, mint az uniós 

jog szerinti technikai intézkedéseknek. 

tudományos szakvélemény alapján a 

tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő 

hajókra vonatkozóan az 1380/2013/EU 

rendelet 19. cikkében megállapított 

eljárásnak megfelelően bevezethetnek 

enyhítő intézkedéseket, vagy 

korlátozhatják számukra bizonyos 

halászeszközök használatát. Az ilyen 

intézkedéseknek a lehető legkisebbre kell 

csökkenteniük, illetve – amennyiben 

lehetséges – ki kell küszöbölniük az (1) 

bekezdésben említett fajok vagy más 

véletlenül kifogott fajok fogásait, valamint 

meg kell felelniük az 1380/2013/EU 

rendelet 2. cikke szerinti célkitűzéseknek, 

és legalább olyan szigorúaknak kell 

lenniük, mint az uniós jog szerinti 

technikai intézkedéseknek. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A II. mellékletben meghatározott 

halászeszközöket tilos alkalmazni az 

ugyanabban a mellékletben említett érintett 

területeken. 

(1) A II. mellékletben meghatározott 

halászeszközöket tilos alkalmazni az 

ugyanabban a mellékletben említett érintett 

területeken. A 92/43/EGK irányelvben 

meghatározott különleges 

természetmegőrzési területeken és a 

2009/147/EK irányelvben meghatározott 

különleges védelmi területeken a 

halászeszközök kizárólag a 93/43/EGK 

irányelv 6. cikkének (2) és (3) 

bekezdésében meghatározott módon 

alkalmazhatóak. 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a tengeri fajok fiatal egyedeinek a) a tengeri fajok fiatal egyedeinek 
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védelme az 1380/2013/EU rendelet 15. 

cikkének (11) és (12) bekezdése 

értelmében; 

védelme az 1380/2013/EU rendelet 15. 

cikkének (11) és (12) bekezdése 

értelmében annak érdekében, hogy a 

kifogott halak többsége elérje az ivarérett 

kort; 

 

Módosítás   44 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdés nem 

alkalmazandó azon fajok fogásaira, 

amelyek az 1380/2013/EU rendelet 15. 

cikkének (4) bekezdése értelmében 

mentesülnek a kirakodási kötelezettség 

alól. 

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a 

visszaengedés alkalmazható azon fajok 

fogásaira, amelyek az 1380/2013/EU 

rendelet 15. cikkének (4) bekezdése 

értelmében mentesülnek a kirakodási 

kötelezettség alól. 

Indokolás 

A visszaengedés esetén a válogatás már a vízben megtörténik. Ezért azokban az esetekben, 

ahol igazolt a magas túlélési arány, ez összhangban van a kirakodási kötelezettség alóli 

mentességek céljával. Az érték szerinti szelektálás gazdasági döntés, amely célja, hogy a már 

a fedélzeten lévő alacsony árú halakat visszadobják a tengerbe. Ez a gyakorlat – 

túlélőképességüktől függően – óriási hatással lehet a különböző fajokra, ezért e kétféle 

gyakorlat megítélésénél a kirakodási kötelezettség tekintetében különböző megközelítést kell 

alkalmazni. 

 

Módosítás   45 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Fogási korlátok hatálya alá nem tartozó 

fajok 

Fogási korlátok hatálya alá nem tartozó, 

nem kívánt fajok fogásai 

 

Módosítás   46 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok az 1380/2013/EU 

rendelet 18. cikkében meghatározott 

eljárásnak megfelelően közös ajánlásokat 

nyújthatnak be, amelyek regionális szinten 

az (1) bekezdésben megállapított 

intézkedésektől eltérő, megfelelő technikai 

intézkedéseket határoznak meg. 

(2) A tagállamok az 1380/2013/EU 

rendelet 18. cikkében meghatározott 

eljárásnak megfelelően közös ajánlásokat 

nyújthatnak be, amelyek regionális szinten 

az (1) bekezdésben megállapított 

intézkedésektől eltérő, megfelelő technikai 

intézkedéseket határoznak meg. Ennek 

során a tagállamoknak az összes releváns 

érdekelt fél minél nagyobb mértékű 

bevonására kell törekedniük. 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A (2) bekezdésnek megfelelően 

ajánlott technikai intézkedéseknek a 

hasznosítási korösszetétel, valamint az 

érzékeny fajok és élőhelyek számára 

nyújtott védelem tekintetében legalább 

egyenértékűeknek kell lenniük az (1) 

bekezdésben említett intézkedésekkel. 

(3) A (2) bekezdésnek megfelelően 

ajánlott technikai intézkedéseknek 

magasabb szintű környezeti 

fenntarthatóságot kell megcélozniuk, és a 

hasznosítási kor- és méretösszetétel, 

valamint az érzékeny fajok és élőhelyek 

számára nyújtott védelem tekintetében 

legalább egyenértékűeknek kell lenniük az 

(1) bekezdésben említett intézkedésekkel. 

 

Módosítás   48 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Többéves tervek keretébe illeszkedő 

regionális intézkedések 
A regionalizációval összefüggő technikai 
intézkedések 

 

Módosítás   49 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy regionális szintű technikai 

intézkedéseket fogadjon el az 

1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikkében 

említett többéves tervek céljainak elérése 

érdekében. Az ilyen intézkedéseket az e 

rendelet 32. cikkének és az 1380/2013/EU 

rendelet 18. cikkének megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 

kell elfogadni. 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy regionális szintű technikai 

intézkedéseket fogadjon el az 

1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikkében 

említett többéves tervek céljainak elérése 

érdekében. Az ilyen intézkedéseket az e 

rendelet 32. cikkének és az 1380/2013/EU 

rendelet 18. cikkének megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 

kell elfogadni. Az 1380/2013/EU rendelet 

18. cikkének (1) és (3) bekezdésétől 

eltérően, a Bizottság az említettek szerinti 

közös ajánlás hiányában is fogadhat el 

ilyen felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Amennyiben a tagállamok közös 

ajánlásokat nyújtanak be az (1) bekezdés 

szerinti technikai intézkedések 

megállapítása érdekében, tudományos 

bizonyítékokkal szolgálnak a szóban forgó 

intézkedések elfogadásának 

alátámasztására. 

(5) Amennyiben a tagállamok közös 

ajánlásokat nyújtanak be az (1) bekezdés 

szerinti technikai intézkedések 

megállapítása érdekében, tudományos 

bizonyítékokkal szolgálnak a szóban forgó 

intézkedések elfogadásának 

alátámasztására. A tudományos adatokat 

legkésőbb az együttes ajánlás 

Bizottságnak való továbbításakor 

nyilvánosan elérhetővé kell tenni. 

 

Módosítás   51 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A Bizottság felkérheti a HTMGB-t 

az (5) bekezdés szerinti közös ajánlások 

értékelésére. 

(6) A Bizottság felkéri a HTMGB-t az 

(5) bekezdés szerinti közös ajánlások 

értékelésére. 
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Indokolás 

A halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) értékelése nem lehet 

opcionális. A közös halászati politika értelmében ez a bizottság azért működik, hogy 

megalapozott tudományos tanácsadást biztosítson. Ezért a HTMGB-nek minden technikai 

intézkedést megállapító közös ajánlást értékelnie kell, mivel azok holisztikus módon még nem 

vizsgált hatást gyakorolhatnak a különböző területekre vagy a nem célzott fajokra. 

 

Módosítás   52 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 

technikai intézkedések elfogadását a 

HTMGB pozitív értékelésének feltételéhez 

kell kötni. 

Indokolás 

A HTMGB-nek a meglévő technikai intézkedések módosítását, kiegészítését, vagy az azoktól 

való eltérést célzó ajánlások mindegyikét értékelnie kell, mivel azok még ismeretlen, vagy 

holisztikus módon még nem vizsgált hatást gyakorolhatnak a különböző területekre vagy a 

nem célzott fajokra. Az említett intézkedéseket csak kedvező értékelés esetén szabad elfogadni. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amikor a tagállamok a 19. cikknek 

megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak 

be az V–X. melléklet A. részében felsorolt 

minimális állományvédelmi 

referenciaméretek módosítására vagy 

meghatározására, tiszteletben tartják a 

tengeri fajok fiatal egyedei védelmének 

biztosítására vonatkozó célkitűzést. 

(1) Amikor a tagállamok a 19. cikknek 

megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak 

be az V–X. melléklet A. részében felsorolt 

minimális állományvédelmi 

referenciaméretek módosítására vagy 

meghatározására, tiszteletben tartják a 

tengeri fajok fiatal egyedei védelmének 

biztosítására vonatkozó célkitűzést. Az 

együttes ajánlásokat a legmegbízhatóbb 

tudományos eredményekre kell alapozni, 

és biológiai alapú érveket, különösen az 

adott faj ivarérett korban elért méretét is 

figyelembe kell venniük. Az együttes 

ajánlások nem veszélyeztethetik a 
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halászati termékek kirakodására és 

forgalmazására vonatkozó ellenőrzési és 

végrehajtási szabályokat. 

 

Módosítás   54 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amikor a tagállamok a 19. cikknek 

megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak 

be az azonnali hatályú halászati 

tilalmaknak és továbbhaladási 

rendelkezéseknek a fiatal egyedek, az ívó 

halak és a kagylók védelmében történő 

megállapítása érdekében, e közös 

ajánlásokban meghatározzák: 

Amikor a tagállamok a 19. cikknek 

megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak 

be az azonnali hatályú halászati 

tilalmaknak és továbbhaladási 

rendelkezéseknek a fiatal egyedek, az ívó 

halak és a kagylók vagy érzékeny fajok 

védelmében történő megállapítása 

érdekében, e közös ajánlásokban 

meghatározzák: 

Indokolás 

A 6. cikk (7) bekezdése értelmében az érzékeny fajok azok, amelyek védelme szükséges a 

2008/56/EK irányelv szerinti jó környezeti állapot eléréséhez. Az azonnali hatályú halászati 

tilalmaknak is az e fajok védelmét szolgáló lehetőségek közé kell tartozniuk. 

 

Módosítás   55 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amikor a tagállamok a 19. cikknek 

megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak 

be annak érdekében, hogy egy adott 

tengermedence vonatkozásában engedélyt 

kérjenek az V. melléklet E. részében leírt 

innovatív halászeszközök, köztük az 

elektromos vonóháló használatára vagy 

használatának meghosszabbítására, 

értékelést nyújtanak be az ilyen 

halászeszközök célfajokra, érzékeny 

fajokra és érzékeny élőhelyekre gyakorolt 

várható hatásairól. 

(1) Amikor a tagállamok a 19. cikknek 

megfelelően közös ajánlásokat nyújtanak 

be annak érdekében, hogy egy adott 

tengermedence vonatkozásában engedélyt 

kérjenek az V. melléklet E. részében leírt 

innovatív halászeszközök, köztük az 

elektromos vonóháló használatára vagy 

használatának meghosszabbítására, 

értékelést nyújtanak be az ilyen 

halászeszközök célfajokra, az ökoszisztéma 

más fajaira és az élőhelyekre gyakorolt 

várható hatásairól. Ennek az értékelésnek 

az innovatív halászeszköz 
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próbaidőszakban történő használatán kell 

alapulnia, amelyet az adott 

tevékenységcsoporton belül működő hajók 

legfeljebb 5%-ára és legalább kétéves 

időtartamra kell korlátozni. 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az innovatív halászeszközök 

használata nem engedélyezhető olyan 

esetben, amikor az értékelések szerint 

használatuk negatív hatásokkal jár az 

érzékeny élőhelyekre és a nem célfajokra 

nézve. 

(3) Az innovatív halászeszközök 

használata nem engedélyezhető, ha az a 

tudományos értékelések szerint közvetlen 

vagy halmozott negatív hatásokkal jár a 

tengeri élőhelyekre, többek között az 

érzékeny élőhelyekre vagy a nem 

célfajokra nézve. 

Módosítás   57 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdés szerinti 

intézkedéseknek a 3. cikkben megjelölt 

célok elérésére és különösen a fiatal 

egyedek, ívó halak vagy a kagylófajok 

csoportosulásainak védelmére kell 

irányulniuk. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti 

intézkedéseknek a 3. cikkben megjelölt 

célok elérésére és különösen a fiatal 

egyedek, ívó halak vagy a kagylófajok 

csoportosulásainak védelmére kell 

irányulniuk. Legalább olyan szigorúnak 

kell lenniük, mint az uniós jog szerint 

alkalmazandó technikai intézkedések. 
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