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A halászati erőforrások megóvása ***I 

Az Európai Parlament 2013. február 6-i jogalkotási állásfoglalása a halászati 

erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén 

történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet módosításáról és az 1288/2009/EK 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

irányuló javaslatról (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2012)0298), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 

bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 

benyújtotta a Parlamenthez (C7-0156/2012), 

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

bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. szeptember 18-i 

véleményére1, 

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. november 7-i írásbeli 

kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A7-0342/2012), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot2; 

2. jóváhagyja a Parlament ezen állásfoglaláshoz mellékelt nyilatkozatát; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;  

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

                                                 
1  HL C 351., 2012.11.15., 83. o. 
2  Ez az álláspont lép a 2012. november 22-én elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott 

szövegek, P7_TA(2012)0448). 

 



P7_TC1-COD(2012)0158 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. február 6-án került 

elfogadásra a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító 

technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet és a 

közvetlen emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra felhasznált hering kirakodásának 

feltételeiről szóló 1434/98/EK rendelet módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a 

végleges jogalkotási aktussal, 227/2013/EU rendelet.) 

 



A JOGALKOTÁSI HATÁROZAT MELLÉKLETE 

 

Az Európai Parlament nyilatkozata a végrehajtási aktusokról 

 

Az Európai Parlament kijelenti, hogy e rendelet végrehajtási jogi aktusokat érintő rendelkezései 

nehezen létrejött kompromisszum eredményei. Annak érdekében, hogy még a 850/98/EK 

rendelet 2012. év végi lejárta előtt létrejöhessen az első olvasatbeli megállapodás, az Európai 

Parlament elfogadta azt a lehetőséget, hogy bizonyos, a 850/98/EK rendeletben foglalt eseteket 

végrehajtási jogi aktusokkal lehessen szabályozni. Az Európai Parlament ugyanakkor 

hangsúlyozza, hogy e rendelkezések nem tekinthetők precedens értékűnek a rendes jogalkotási 

eljárás szerint elfogadott rendeletek, és konkrétan a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri 

élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 

850/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslat 

vonatkozásában. 

 


