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A közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a 

halászatukra vonatkozó többéves terv ***I 

Az Európai Parlament 2015. április 28-án elfogadott módosításai a közönséges tőkehal, a 

hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv 

létrehozásáról, a 2187/2005/EK rendelet módosításáról és az 1098/2007/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

javaslathoz (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))1 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

1982. december 10-i Tengerjogi 

Egyezménye16 – amelynek az Unió részes 

fele – rendelkezik állományvédelmi 

kötelezettségekről, beleértve azt a 

kötelezettséget is, hogy a halászott fajok 

állományméretét a maximális fenntartható 

hozamot eredményező szinten kell 

fenntartani vagy arra a szintre kell 

helyreállítani. 

(1) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

1982. december 10-i Tengerjogi 

Egyezménye16 – amelynek az Unió részes 

fele – rendelkezik állományvédelmi 

kötelezettségekről, beleértve azt a 

kötelezettséget is, hogy a halászott fajok 

állományméretét a maximális fenntartható 

hozamot eredményező szinten kell 

fenntartani vagy arra a szintre kell 

helyreállítani a releváns környezeti és 

gazdasági körülmények között. 

__________________ __________________ 

16 HL L 179., 1998.6.23., 3. o. 16 HL L 179., 1998.6.23., 3. o. 

                                                 
1  Az ügyet a 61. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az 

illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A8-0128/2015). 



 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az 1380/2013/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet az Unió nemzetközi 

kötelezettségeivel összhangban előírja a 

közös halászati politika (KHP) szabályait. 

A közös halászati politika célja többek 

között annak biztosítása, hogy a halászati 

és az akvakultúra-tevékenységek 

környezetvédelmi szempontból hosszú 

távon fenntarthatóak legyenek, valamint 

hogy a halászati gazdálkodás 

vonatkozásában elővigyázatossági 

megközelítést és ökoszisztéma-alapú 

megközelítést alkalmazzanak. 

(4) Az 1380/2013/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet az Unió nemzetközi 

kötelezettségeivel összhangban előírja a 

közös halászati politika (KHP) szabályait. 

A közös halászati politika célja többek 

között annak biztosítása, hogy a halászati 

és az akvakultúra-tevékenységek 

társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi 

szempontból hosszú távon fenntarthatóak 

legyenek, valamint hogy a halászati 

gazdálkodás vonatkozásában 

kiegyensúlyozott elővigyázatossági 

megközelítést és ökoszisztéma-alapú 

megközelítést alkalmazzanak. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Az e rendeletben meghatározott több 

fajt érintő gazdálkodási terv megköveteli 

az általa lefedett fajok különféle ökológiai 

szerepeinek és funkcióinak figyelembe 

vételét. Mivel több faj nagy mértékben 

interakcióban áll egymással, nem lehet 

fenntarthatóan maximalizálni egyszerre 

valamennyi faj fogását, ezért el kell 

dönteni, hogy melyik fajnak biztosítunk 

prioritást. 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7b) A Tanácsnak és az Európai 

Parlamentnek a rendelet lehető 



 

 

legnaprakészebbé tételének érdekében 

figyelembe kell vennie az ICES 

legnagyobb fenntartható hozamokról 

szóló legfrissebb ajánlásait és jelentéseit.  

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7c) A 2008/56/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv1a (továbbiakban: a 

tengervédelmi stratégiáról szóló 

keretirányelv) értelmében a kereskedelmi 

halállományok természetes mérete és 

koreloszlása fontos indikátora a tengeri 

környezet jó ökológiai állapotának. 

 _________________________ 

 1a A tengeri környezetvédelmi politika 

területén a közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 

2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv (a tengervédelmi stratégiáról 

szóló keretirányelv) (HL L 164., 

2008.25.6., 19. o.). 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A tőkehal-, hering- és sprattállományok 

közötti dinamika, valamint az említett 

állományok halászata során ejtett járulékos 

fogásokban előforduló fajok, nevezetesen a 

Balti-tengerben élő sima lepényhal, sima 

rombuszhal, érdes lepényhal és nagy 

rombuszhal állományainak 

figyelembevételével több fajra vonatkozó 

halászati terveket kell készíteni. Az 

említett terv célja az érintett állományok 

tekintetében a maximális fenntartható 

hozam elérése és fenntartása. 

(8) A legfontosabb cél a tőkehal-, hering- 

és sprattállományok közötti dinamika, 

valamint az említett állományok halászata 

során ejtett járulékos fogásokban 

előforduló fajok, nevezetesen a Balti-

tengerben élő sima lepényhal, sima 

rombuszhal, érdes lepényhal és nagy 

rombuszhal állományainak 

figyelembevételével több fajra vonatkozó 

halászati tervek elkészítése. Az említett 

terv célja az érintett állományok 

tekintetében a maximális fenntartható 



 

 

hozam produkálására képes szint feletti 

fajpopuláció meghatározása, kialakítása 

és fenntartása, az 1380/2013/EU rendelet 

2. cikkének (2) bekezdésének megfelelően 

a lehető legkisebbre korlátozva a más 

fajokat, például a tengeri madarakat, és a 

tágabb tengeri környezetet érő hatásokat. 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tőkehalállományok és nyíltvízi 

állományok kiaknázása nem 

veszélyeztetheti az említett fajok halászata 

során járulékos fogásként ejtett 

halállományok, nevezetesen a Balti-

tengerben élő sima lepényhal, sima 

rombuszhal, érdes lepényhal és nagy 

rombuszhal állományainak 

fenntarthatóságát. A tervnek ezért a 

járulékos fogásként ejtett állományok 

megóvását is biztosítania kell oly módon, 

hogy a biomassza az elővigyázatossági 

megközelítésnek megfelelő szint felett 

maradjon. 

(9) A tőkehalállományok és nyíltvízi 

állományok kiaknázása nem 

veszélyeztetheti az említett fajok halászata 

során járulékos fogásként ejtett 

halállományok, nevezetesen a Balti-

tengerben élő sima lepényhal, sima 

rombuszhal, érdes lepényhal és nagy 

rombuszhal állományainak 

fenntarthatóságát. A tervnek ezért a 

járulékos fogásként ejtett állományok 

megóvását is biztosítania kell oly módon, 

hogy a biomassza a maximális 

fenntartható hozamot biztosítani képes 
halászati gazdálkodás elővigyázatossági és 

az ökoszisztéma-alapú megközelítésének 
megfelelő szint felett maradjon. 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Az 1380/2013/EU rendelet célja 

továbbá a visszadobások fokozatos 

megszüntetése a rendelkezésre álló 

legjobb tudományos szakvélemények 

figyelembevételével, elkerülve és 

csökkenve a nem szándékos fogásokat. E 

célt a halászeszközök és -gyakorlatok 

szelektivitásának fokozásával lehet elérni. 



 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az 1380/2013/EU rendelet 16. 

cikkének (4) bekezdése előírja, hogy a 

halászati lehetőségeket a többéves 

tervekben meghatározott célértékeknek 

megfelelően kell megállapítani. 

(11) Az 1380/2013/EU rendelet 16. 

cikkének (4) bekezdése előírja, hogy a 

halászati lehetőségeket a többéves 

tervekben meghatározott célértékeknek 

megfelelően kell megállapítani. A halászati 

mortalitás és a biomassza vonatkozásában 

elérendő szinteknek figyelembe kell 

venniük a legújabb legjobb tudományos 

szakvéleményeket. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Ezeket a célértékeket ezért a 

tudományos szakvélemények alapján a 

halászati mortalitás arányszámaiként kell 

meghatározni és kifejezni19. 

(12) Ezeket a célértékeket ezért a 

tudományos szakvélemények alapján a 

halászati mortalitás arányszámaiként kell 

meghatározni és kifejezni19, a halászott 

fajok állományméretét a maximális 

fenntartható hozamot eredményező 

szinten fenntartva vagy arra a szintre 

helyreállítva.  A maximális fenntartható 

hozamot biztosító halászati arány a 

kiaknázás felső szintje kell legyen. 

__________________ __________________ 

19 ICES technical services, September 2014 

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%

20Reports/Advice/2014/Special%20Reque

sts/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_

pelagic_stocks.pdf 

19 ICES technical services, September 2014 

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%

20Reports/Advice/2014/Special%20Reque

sts/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_

pelagic_stocks.pdf 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Védelmi referenciapontokat kell (13) Védelmi referenciapontokat kell 



 

 

meghatározni annak érdekében, hogy még 

elővigyázatosabban lehessen eljárni olyan 

esetekben, amikor az állomány mérete egy 

meghatározott kritikus, komoly kockázatot 

jelentő szint alá csökken. Ezeket a védelmi 

referenciapontokat egy állományt illetően a 

szaporodóképes biomassza legalacsonyabb 

szintjén kell megállapítani, amely 

összhangban van a teljes szaporodási 

kapacitással. Korrekciós intézkedéseket 

kell előírni arra az esetre, ha az állomány 

mérete a szaporodóképes biomassza 

legalacsonyabb szintje alá esik. 

meghatározni annak érdekében, hogy még 

elővigyázatosabban lehessen eljárni olyan 

esetekben, amikor az állomány mérete egy 

meghatározott kritikus, komoly kockázatot 

jelentő szint alá csökken. Ezeket a védelmi 

referenciapontokat egy állományt illetően a 

maximális fenntartható hozamot biztosító 
biomassza szintjén kell megállapítani. 

Korrekciós intézkedéseket kell előírni 

annak megakadályozására, hogy az 

állomány mérete e szint alá essen. 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A járulékos fogásként ejtett 

halállományok esetében – a 

szaporodóképes biomassza legalacsonyabb 

szintjére vonatkozó szakvélemény 

hiányában – célirányos védelmi 

intézkedéseket kell elfogadni, ha az 

állomány a tudományos szakvélemények 

szerint fenyegetettségnek van kitéve. 

(14) A járulékos fogásként ejtett 

halállományok esetében – a 

szaporodóképes biomassza legalacsonyabb 

szintjére vonatkozó szakvélemény 

hiányában – célirányos védelmi 

intézkedéseket kell elfogadni, ha az 

állomány a más indikátorok alapján 

kialakított tudományos szakvélemények 

szerint fenyegetettségnek van kitéve. A 

szükséges intézkedések meghozatala 

érdekében gyorsan rendelkezésre kell 

bocsátani a járulékos fogások 

szaporodóképes biomasszájára vonatkozó 

tudományos adatokat. 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az 1380/2013/EU rendelet 15. 

cikkének (1) bekezdésében foglalt 

kirakodási kötelezettség teljesítése 

érdekében a tervnek – a 15. cikk (4) 

bekezdésének a)–c) pontjában foglaltak 

szerint – egyéb gazdálkodási 

intézkedéseket is elő kell írnia. Ezeket az 

(16) Az 1380/2013/EU rendelet 15. 

cikkének (1) bekezdésében foglalt 

kirakodási kötelezettség teljesítése 

érdekében a tervnek – a 15. cikk (4) 

bekezdésének a)–c) pontjában foglaltak 

szerint – egyéb gazdálkodási 

intézkedéseket is elő kell írnia. Ezeket az 



 

 

intézkedéseket felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok révén kell meghatározni. 

intézkedéseket felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok révén kell meghatározni, az 

adott tanácsadó testülettel való 

konzultációt követően. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) A Bizottságnak figyelembe kell 

vennie az adott tanácsadó testület 

véleményét az 1380/2013/EU rendelet 15. 

cikkének (1) bekezdésében foglalt 

kirakodási kötelezettség teljesítése 

érdekében a 15. cikk (4) bekezdésének a)–

c) pontjában foglaltak szerinti egyéb 

gazdálkodási intézkedések meghatározása 

céljából elfogadott felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadásakor. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A tervnek felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok révén elfogadott kísérő 

technikai intézkedésekről is rendelkeznie 

kell annak érdekében, hogy hozzájáruljon a 

terv célkitűzéseinek eléréséhez, különösen 

a fiatal egyedek, illetve az ívó halak 

védelméhez. A 2187/2005/EK20 tanácsi 

rendelet felülvizsgálatáig szem előtt kell 

tartani, hogy ezek az intézkedések a 

rendelet egyes nem lényegi elemétől 

eltérhetnek, amennyiben az a terv 

célkitűzéseinek eléréséhez szükséges. 

(17) A tervnek az adott tanácsadó 

testülettel való konzultációt követően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 

elfogadott kísérő technikai intézkedésekről 

is rendelkeznie kell annak érdekében, hogy 

hozzájáruljon a terv célkitűzéseinek 

eléréséhez, különösen a fiatal egyedek, 

illetve az ívó halak védelméhez. A 

2187/2005/EK20 tanácsi rendelet 

felülvizsgálatáig szem előtt kell tartani, 

hogy ezek az intézkedések a rendelet egyes 

nem lényegi elemétől eltérhetnek, 

amennyiben az a terv célkitűzéseinek 

eléréséhez szükséges. 

__________________ __________________ 

20 A Tanács 2005. december 21-i 

2187/2005/EK rendelete a Balti-tenger, a 

20 A Tanács 2005. december 21-i 

2187/2005/EK rendelete a Balti-tenger, a 



 

 

Bæltek és az Øresund halászati 

erőforrásainak technikai intézkedések 

révén történő védelméről, az 1434/98/EK 

rendelet módosításáról és a 88/98/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(HL L 349., 2005.12.31., 1. o.). 

Bæltek és az Øresund halászati 

erőforrásainak technikai intézkedések 

révén történő védelméről, az 1434/98/EK 

rendelet módosításáról és a 88/98/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 

349., 2005.12.31., 1. o.). 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) A Bizottságnak a terv 

célkitűzéseinek eléréséhez egyes kísérő 

technikai intézkedések elfogadásakor 

figyelembe kell vennie az adott tanácsadó 

testületek véleményét. 
 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A műszaki és a tudományos 

fejlődéshez való, kellő időben és arányos 

módon történő alkalmazkodás céljából, a 

rugalmasság biztosítására és egyes 

intézkedések alakításának lehetővé tétele 

érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 

e rendelet kiegészítéseként a sima 

lepényhalat, az érdes lepényhalat, a nagy 

rombuszhalat és a sima rombuszhalat 

érintő korrekciós intézkedések, a 

kirakodási kötelezettség végrehajtása, 

valamint technikai intézkedések 

vonatkozásában jogi aktusokat fogadjon el. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság 

előkészítő munkája során – többek között 

szakértői szinten – megfelelő 

konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 

a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítése és megfogalmazása során 

(18) A műszaki és a tudományos 

fejlődéshez való, kellő időben és arányos 

módon történő alkalmazkodás céljából, a 

rugalmasság biztosítására és egyes 

intézkedések alakításának lehetővé tétele 

érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 

e rendelet kiegészítéseként a sima 

lepényhalat, az érdes lepényhalat, a nagy 

rombuszhalat és a sima rombuszhalat 

érintő korrekciós intézkedések, a 

kirakodási kötelezettség végrehajtása, 

valamint technikai intézkedések 

vonatkozásában jogi aktusokat fogadjon el. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság 

előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson szakérői szinten 

és a tagállami és uniós szaktestületekkel, 

beleértve az Európai Parlament és a 

Tanács szakérőit is. Az érintettekkel 



 

 

biztosítania kell, hogy a megfelelő 

dokumentumokat egyidejűleg, a kellő 

időben és megfelelő módon eljuttassák az 

Európai Parlamenthez és a Tanácshoz is. 

intenzív vitát kell folytatni az egyes 

intézkedésekre vonatkozó javaslatok 

véglegesítése előtt. A Bizottságnak a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítése és megfogalmazása során 

biztosítania kell, hogy a megfelelő 

dokumentumokat egyidejűleg, a kellő 

időben és megfelelő módon eljuttassák az 

Európai Parlamenthez és a Tanácshoz is. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) A Bizottságnak figyelembe kell 

venni az adott tanácsadó testület 

véleményét a rendelet hatályát a sima 

lepényhalra, az érdes lepényhalra, a nagy 

rombuszhalra és sima rombuszhalra 

vonatkozó korrekciós intézkedések, 

valamint a kirakodási kötelezettségek 

végrehajtása és a technikai intézkedések 

tekintetében kiterjesztő felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadásakor.   

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18b) Az e rendeletben meghatározott terv 

végrehajtásakor kiemelten kell kezelni az 

1380/2013/EU rendelet 18. cikkében 

meghatározott regionalizáció elvének 

alkalmazását. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 



 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Az 1380/2013/EU rendelet 18. 

cikkének megfelelően amennyiben a 

Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy 

a tervben foglaltak szerint egyes védelmi 

intézkedések vonatkozásában 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el, a balti-tengeri halászatban 

közvetlen gazdálkodási érdekkel bíró 

tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 

arra, hogy ilyen intézkedésekre irányuló 

közös ajánlásokat nyújthassanak be annak 

érdekében, hogy az említett intézkedések 

kidolgozása megfeleljen a Balti-tenger és 

az ott folytatott halászat sajátosságainak. A 

rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében 

előírtak szerint meg kell határozni az 

említett ajánlások benyújtásának 

határidejét. 

(19) Az 1380/2013/EU rendelet 18. 

cikkének megfelelően amennyiben a 

Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy 

a tervben foglaltak szerint egyes védelmi 

intézkedések vonatkozásában 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el, a balti-tengeri halászatban 

közvetlen gazdálkodási érdekkel bíró 

tagállamoknak és tanácsadó testületeknek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ilyen 

intézkedésekre irányuló közös ajánlásokat 

nyújthassanak be annak érdekében, hogy 

az említett intézkedések kidolgozása 

megfeleljen a Balti-tenger és az ott 

folytatott halászat sajátosságainak. A 

rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében 

előírtak szerint meg kell határozni az 

említett ajánlások benyújtásának 

határidejét. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) A terv hatékonyságának és 

innovatív jellegének fokozása érdekében a 

közös ajánlások és az azokat követő 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

célja annak biztosítása kell legyen, hogy 

alulról felfelé építkező és eredményalapú 

megközelítést alkalmaznak. 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19b) A Bizottságnak a tervben szereplő 

egyes védelmi intézkedésekre vonatkozó 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadásakor figyelembe kell vennie az 



 

 

adott tanácsadó testületek véleményét. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) Szabályokat kell megállapítani 

annak biztosítására, hogy az Európai 

Parlament és a Tanács 508/2014/EU 

rendelete1a szerinti pénzügyi támogatást a 

halászati tevékenység ideiglenes 

szüneteltetése esetén is biztosíthassák. 

 ___________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2014. május 15-i 508/2014/EU rendelete 

az Európai Tengerügyi és Halászati 

Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 

861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 

791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 

1255/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.). 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Az időkeretet illetően a maximális 

fenntartható hozamot az érintett 

állományok vonatkozásában várhatóan 

2015-re kell elérni. Attól kezdődően pedig 

azt fenn kell tartani. 

(25) Az időkeretet illetően az érintett 

állományok vonatkozásában a célokat 

lehetőleg 2015-re kell elérni. A kiaknázási 

arányok későbbi elérése csak akkor 

engedélyezhető, ha 2015-re való elérésük 

komolyan veszélyeztetné az adott 

halászflották szociális és gazdasági 

fenntarthatóságát. 2015 után a lehető 

leghamarabb, de minden esetben 

legkésőbb 2020-ig el kell érni ezeket az 

arányokat. Attól kezdődően pedig azokat 

fenn kell tartani. 



 

 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Halászati erőkifejtési rendszer 

hiányában a Rigai-öbölre alkalmazandó 

különleges halászati engedélyre, valamint 

a hajó- és motorcserére vonatkozó 

különös rendelkezéseket el kell hagyni. A 

2187/2005/EK tanácsi rendeletet ennek 

megfelelően módosítani kell. 

törölve 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A terv az ICES 22–32 alkörzetben az 

érintett állományok halászata során 

kifogott sima lepényhalra, érdes 

lepényhalra, nagy rombuszhalra és sima 

rombuszhalra is alkalmazandó. 

(2) Ez a rendelet intézkedéseket is előír az 

ICES 22–32 alkörzetben a sima lepényhal, 

érdes lepényhal, nagy rombuszhal és sima 

rombuszhal járulékos fogásaira, 

amelyeket az (1) bekezdésben említett 

állományok halászata során kell 

alkalmazni. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – b és c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „csapdaháló”: nagyméretű, rögzített, 

cölöpökre erősített vagy alkalmanként 

lebegő háló, amely felül nyitott, és fel van 

szerelve a halak terelésére és megtartására 

szolgáló különféle eszközökkel. Az ilyen 

hálók belseje általában a léhés alján zárt 

kamrákra oszlik; 

b)„csapdaháló, varsa és halcsapda”: 

rögzített, cölöpökre erősített vagy 

alkalmanként lebegő háló, amely fel van 

szerelve a halak terelésére és megtartására 

szolgáló különféle eszközökkel. Az ilyen 

hálók belseje általában a léhés alján zárt 

kamrákra oszlik; 

c) „csapdák és kosarak”: rákfélék és halak 

fogására tervezett, ketrec vagy kosár 

c) „csapdák és kosarak”: rákfélék és halak 

fogására tervezett, ketrec vagy kosár 



 

 

formájú, különböző anyagokból készült, a 

tengerfenéken egyesével vagy sorban 

elhelyezett kis csapdák, amelyeket kötéllel 

(bójazsinórral) rögzítenek az 

elhelyezkedésüket jelző felszíni bójákhoz, 

és amelyek egy vagy több nyílással vagy 

bemenettel rendelkeznek; 

formájú, különböző anyagokból készült, a 

tengerfenéken egyesével vagy sorban 

elhelyezett csapdák; amelyeket kötéllel 

(bójazsinórral) rögzítenek az 

elhelyezkedésüket jelző felszíni bójákhoz, 

és amelyek egy vagy több nyílással vagy 

bemenettel rendelkeznek; 

 

 

Módosítás  63, 28 és 56 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A terv célja az, hogy hozzájáruljon a 

közös halászati politika 1380/2013/EU 

rendelet 2. cikkében felsorolt 

célkitűzéseihez és különösen az alábbi 

célokhoz: 

(1) A tervnek biztosítania kell a közös 

halászati politika 1380/2013/EU rendelet 2. 

cikkében a tengervédelmi stratégiáról 

szóló 2008/56/EK keretirányelvben 

felsorolt célkitűzéseinek és különösen az 

alábbi céloknak a teljesülését: 

a) az érintett állományok vonatkozásában a 

maximális fenntartható hozam elérése és 

fenntartása, és  

a) az érintett állományok vonatkozásában a 

maximális fenntartható hozamot produkáló 

biomassza-mennyiség helyreállítása és 

fenntartása, és 

b) az elővigyázatossági megközelítéssel 

összhangban a sima lepényhal, sima 

rombuszhal, érdes lepényhal és nagy 

rombuszhal állományai megóvásának 

biztosítása. 

b) a sima lepényhal, sima rombuszhal, 

érdes lepényhal és nagy rombuszhal a 

maximális fenntartható hozam 

produkálására képes szint feletti 

állományai megóvásának biztosítása. 

(2) A terv célja, hogy hozzájáruljon az 

1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) 

bekezdése által az érintett állományokra és 

a sima lepényhalra vonatkozóan előírt 

kirakodási kötelezettség teljesítéséhez.  

(2) A terv a legjobb rendelkezésre álló 

tudományos szakértelem révén a nem 

kívánt fogások elkerülésével és 

csökkentésével hozzájárul a visszadobások 

megszüntetéséhez és az 1380/2013/EU 

rendelet 15. cikkének (1) bekezdése által az 

érintett állományokra és a sima lepényhalra 

vonatkozóan előírt kirakodási kötelezettség 

teljesítéséhez. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a cikk (új) 



 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. cikk 

 Összhang az uniós környezetvédelmi 

szabályozással 

 (1) A terv a halászati gazdálkodás 

ökoszisztéma-alapú megközelítését 

alkalmazza. 

 (2) A halászati tevékenységek tengeri 

ökoszisztémákra gyakorolt negatív 

hatásainak minimalizálása és a tengeri 

környezet leromlásának megakadályozása 

érdekében a tervnek összhangban kell 

állnia a tengervédelmi stratégiáról szóló 

keretirányelvvel és hozzá kell járulnia 

annak célkitűzéseinek teljesüléséhez, hogy 

2020-ra jó környezeti állapot jöjjön létre. 

Különösen az alábbi célokkal: 

 a) az irányelv I. mellékletében szereplő 3. 

mutatóban szereplő feltételek 

teljesítésének biztosítása; 

 b) az irányelv I. mellékletében szereplő 1., 

4. és 6. mutató teljesítéséhez való 

hozzájárulás, arányosan a halászat 

teljesítésükben betöltött szerepével. 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A halászati mortalitás célértékét az 

érintett állományok vonatkozásában 2015-

ig kell elérni és azt követően fenntartani 

az alábbi tartományokban: 

(1) A halászati mortalitás célértékének 

figyelembe kell vennie a legújabb 

tudományos szakvéleményeket és azt a 

lehetőség szerint az érintett állományok 

vonatkozásában lehetőség szerint 2015-re, 

de fokozatosan, egyre növekvő alapon 

legkésőbb 2020-ig el kell érni, és azt 

követően fenn kell tartani. Az érintett 

állományok vonatkozásában a halászati 

mortalitást az alábbi tartományokban kell 

meghatározni: 

Állomány Halászati 

mortalitás 

célértékének 

Állomány Halászati 

mortalitás 

célértékének 



 

 

tartománya tartománya 

Tőkehal, Balti-

tenger Ny 
0.23-0.29 Tőkehal, Balti-

tenger Ny 
0–FMSY 

Tőkehal, Balti-

tenger K 
0.41-0.51 Tőkehal, Balti-

tenger K 
0–FMSY 

Hering, a Balti-

tenger középső 

része 

0.23-0.29 Hering, a Balti-

tenger középső 

része 

0–FMSY 

Hering, Rigai-

öböl 
0.32-0.39 Hering, Rigai-

öböl 
0–FMSY 

Hering, Botteni-

tenger 
0.13-0.17 Hering, Botteni-

tenger 
0–FMSY 

Hering, Botteni-

öböl 
Nincs 

meghatározva 

Hering, Botteni-

öböl 
0–FMSY 

Hering, Balti-

tenger Ny 
0.25-0.31 Hering, Balti-

tenger Ny 
0–FMSY 

Spratt, Balti-

tenger 
0.26-0.32 Spratt, Balti-

tenger 
0–FMSY 

 Az FMSY (a legnagyobb fenntartható 

hozamnak megfelelő halászati mortalitás) 

értékeit a legfrissebb tudományos 

szakvélemények alapján kell 

megállapítani, a halászati mortalitás 

célértéke pedig 0,8*FMSY kell legyen. 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A halászati lehetőségeket úgy kell 

meghatározni, hogy 5%-nál kisebb legyen 

az esélye annak, hogy túllépik az (1) 

bekezdésben foglalt táblázatban szereplő 

F-MSY értékeket. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 b bekezdés (új) 



 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A rendelet előírja az 508/2014/EU 

rendelet 33. cikke szerinti halászati 

tevékenységek ideiglenes felfüggesztését, a 

rendelet szerinti pénzügyi támogatás 

nyújtásával. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A szaporodóképes biomassza 

legalacsonyabb szintjeként kifejezett 
védelmi referenciapont, amely 

összhangban van a teljes szaporodási 

kapacitással, az érintett állományok 

esetében a következőképpen alakul: 

(1) A védelmi referenciapont, amely 

összhangban van a teljes szaporodási 

kapacitással, az érintett állományok 

esetében a következőképpen alakul: 

Állomány A 

szaporodóképes 

biomassza 

megengedett 

legalacsonyabb 

szintje (tonna) 

Állomány A 

szaporodóképes 

biomassza 

megengedett 

legalacsonyabb 

szintje (tonna) 

Tőkehal, Balti-

tenger Ny 

36 400 Tőkehal, Balti-

tenger Ny 

36 400 2015-re, 

és a többi évre 

pedig BMSY  

Tőkehal, Balti-

tenger K 

88 200 Tőkehal, Balti-

tenger K 

88 200 2015-re, 

és a többi évre 

pedig BMSY 

Hering, a Balti-

tenger középső 

része 

600 000 Hering, a Balti-

tenger középső 

része 

600 000 2015-re, 

és a többi évre 

pedig BMSY 

Hering, Rigai-

öböl 

Nincs 

meghatározva  

Hering, Rigai-

öböl 

Nincs 

meghatározva 

2015-re, és a 

többi évre pedig 

BMSY 

Hering, Botteni-

tenger 

Nincs 

meghatározva 

Hering, Botteni-

tenger 

Nincs 

meghatározva 

2015-re, és a 

többi évre pedig 



 

 

BMSY 

Hering, Botteni-

öböl 

Nincs 

meghatározva 

Hering, Botteni-

öböl 

Nincs 

meghatározva 

2015-re, és a 

többi évre pedig 

BMSY 

Hering, Balti-

tenger Ny 

110 000 Hering, Balti-

tenger Ny 

110 000 2015-re, 

és a többi évre 

pedig BMSY 

Spratt, Balti-

tenger 

570 000 Spratt, Balti-

tenger 

570 000 2015-re, 

és a többi évre 

pedig BMSY 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben bármely érintett állomány 

szaporodóképes biomasszája egy adott 

évben a szaporodóképes biomassza (1) 

bekezdésben meghatározott 

legalacsonyabb szintje alatt van, megfelelő 

korrekciós intézkedéseket kell elfogadni 

annak biztosítására, hogy az érintett 

állomány szintje mihamarabb visszaálljon 

az elővigyázatossági szintre. 

Mindenekelőtt a halászati lehetőségeket – a 

rendelet 4. cikkének (2) bekezdésétől 

eltérve és az 1380/2013/EU rendelet 16. 

cikkének (4) bekezdése alapján – az alatt a 

szint alatt kell megállapítani, amely a 

halászati mortalitás 4. cikk (1) 

bekezdésében felsorolt célértékének 

tartományát eredményezi. Ezek a 

korrekciós intézkedések adott esetben 

magukban foglalhatják a Bizottság által 

előterjesztett jogalkotási javaslatok 

benyújtását és az 1380/2013/EU rendelet 

12. cikke szerinti szükséghelyzeti 

intézkedések Bizottság általi elfogadását is. 

(2) Amennyiben bármely érintett állomány 

szaporodóképes biomasszája egy adott 

évben a szaporodóképes biomassza (1) 

bekezdésben meghatározott 

legalacsonyabb szintje alatt van, megfelelő 

korrekciós intézkedéseket kell elfogadni 

annak biztosítására, hogy az érintett 

állomány szintje mihamarabb visszaálljon 

a maximális fenntartható hozamot 

biztosító (MSY) szintet meghaladó szintre. 

Mindenekelőtt a halászati lehetőségeket – a 

rendelet 4. cikkének (2) bekezdésétől 

eltérve és az 1380/2013/EU rendelet 16. 

cikkének (4) bekezdése alapján – az alatt a 

szint alatt kell megállapítani, amely a 

halászati mortalitás e rendelet 4. cikkének 

(1) bekezdésében felsorolt célértékének 

tartományát eredményezi. Ezek a 

korrekciós intézkedések adott esetben 

magukban foglalhatják a Bizottság által 

előterjesztett jogalkotási javaslatok 

benyújtását és az 1380/2013/EU rendelet 

12. cikke szerinti szükséghelyzeti 

intézkedések Bizottság általi elfogadását is.  

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 



 

 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. Amennyiben bármely érintett 

állomány biomasszája egy adott évben az 

alábbi táblázatban meghatározott szint alá 

esik, megfelelő intézkedéseket kell 

elfogadni az érintett állomány 

halászatának leállítására: 

 Állomány A biomassza 

megengedett 

legalacsonya

bb szintje 

(tonna) 

 Tőkehal, Balti-tenger 

Ny 

26 000 

 Tőkehal, Balti-tenger 

K 

63 000 

 Hering, a Balti-

tenger középső része 

430 000 

 Hering, Rigai-öböl Nincs 

meghatározv

a 

 Hering, Botteni-

tenger 

Nincs 

meghatározv

a 

 Hering, Botteni-öböl Nincs 

meghatározv

a 

 Hering, Balti-tenger 

Ny 

90 000 

 Spratt, Balti-tenger 410 000 
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6 cikk 
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6 cikk 6. cikk 

A sima lepényhalat, az érdes lepényhalat, 

a nagy rombuszhalat és a sima 

rombuszhalat fenyegető veszély esetén 

A sima lepényhalra, érdes lepényhalra, 

nagy rombuszhalra és sima rombuszhalra 

vonatkozó technikai védelmi intézkedések 



 

 

végrehajtandó intézkedések 

(1) Amennyiben a tudományos 

szakvélemények szerint a sima lepényhal, 

az érdes lepényhal, a nagy rombuszhal 

vagy a sima rombuszhal balti-tengeri 

állományainak megóvását veszély 

fenyegeti, a Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy a 15. cikk alapján a fenyegetett 

állományt illetően konkrét védelmi 

intézkedésre és az alábbi intézkedések 

bármelyikére irányuló, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el: 

(1) Amennyiben a tudományos 

szakvélemények szerint korrekciós 

intézkedésekre van szükség annak 

biztosítása érdekében, hogy a sima 

lepényhal, az érdes lepényhal, a nagy 

rombuszhal vagy a sima rombuszhal balti-

tengeri állományaival való gazdálkodás az 

elővigyázatosság elvével összhangban 

történjen, a Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy a 15. cikk alapján a sima 

lepényhal, az érdes lepényhal, a nagy 

rombuszhal és a sima rombuszhal 

járulékos fogásait illetően konkrét védelmi 

intézkedésre és az alábbi technikai 

intézkedésekre irányuló, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el: 

c) a) a halászati kapacitás és a halászati 

erőkifejtés kiigazítása; 

a) a halászati kapacitás és a halászati 

erőkifejtés kiigazítása; 

d) b) technikai intézkedések, beleértve:   

(1) a halászeszközök jellemzői, különösen 

a szembőség, fonalvastagság és a 

halászeszközök mérete; 

b) a halászeszközök jellemzői, különösen a 

szembőség, fonalvastagság és a 

halászeszközök mérete; 

(2) a halászeszközök használata, különösen 

az eszközök merítési ideje és merítési 

mélysége; 

c) a halászeszközök használata, különösen 

az eszközök merítési ideje és merítési 

mélysége; 

(3) halászati korlátozások vagy tilalmak 

bizonyos területeken; 

d) halászati korlátozások vagy tilalmak 

bizonyos területeken; 

(4) halászati korlátozások vagy tilalmak 

bizonyos időszakokban; 

e) halászati korlátozások vagy tilalmak 

bizonyos időszakokban; 

(5) minimális védelmi referenciaméret.  f) minimális védelmi referenciaméret; 

 g) a szelektivitáshoz kapcsolódó más 

jellemzők. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

intézkedések a 3. cikk (1) bekezdésének b) 

pontjában foglalt célkitűzések elérésére 

irányulnak és tudományos 

szakvéleményeken alapulnak. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

intézkedések a 3. cikk (1) bekezdésének b) 

pontjában foglalt célkitűzések, valamint a 

3a. cikk szerint az uniós környezetvédelmi 

szabályozással való összhang elérésére 

irányulnak és a legjobb rendelkezésre álló 

tudományos szakvéleményeken alapulnak. 

(3) Az érintett tagállamok az 

1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (1) 

bekezdése alapján az (1) bekezdésben 

említett konkrét védelmi intézkedések 

elfogadására közös ajánlásokat nyújthatnak 

(3) Az érintett tagállamok az 

1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (1) 

bekezdése alapján az (1) bekezdésben 

említett konkrét védelmi intézkedések 

elfogadására közös ajánlásokat nyújthatnak 



 

 

be.  be.  

 (3a) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadása előtt a Bizottság 

konzultál az Európai Parlamenttel és az 

érintett tanácsadó testületekkel. 

 (3b) A Bizottság az érintett tagállamokkal 

konzultálva az (1) bekezdésben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

hatását egy évvel az elfogadásuk után – és 

azt követően évente – elemzi. Amennyiben 

az elemzés azt mutatja, hogy a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus nem 

kezeli megfelelően a helyzetet, az érintett 

tagállam az 1380/2013/EU rendelet 18. 

cikkének (1) bekezdése szerint közös 

ajánlást nyújthat be. 
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7 cikk 
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Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének 

(1) bekezdésétől eltérve a kirakodási 

kötelezettséget az érintett állományokra és 

a sima lepényhalra nem kell alkalmazni, 

amennyiben a halászatot a következő 

eszközökkel folytatják: csapdahálók, 

csapdák és varsák. 

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének 

(1) bekezdésétől eltérve a kirakodási 

kötelezettséget tőkehalra nem kell 

alkalmazni, amennyiben a halászatot a 

következő eszközökkel folytatják: 

csapdahálók, csapdák, varsák és 

halcsapdák. 
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Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 
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(2) Az (1) bekezdésben említett 

intézkedések a 3. cikkben foglalt 

célkitűzések elérésére, különösen a fiatal 

egyedek, illetve az ívó halak védelmére 

irányulnak. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

intézkedések a 3. cikkben foglalt 

célkitűzések elérésére, különösen a fiatal 

egyedek, illetve az ívó halak védelmére, 

valamint a 3a. cikk szerint az uniós 

környezetvédelmi szabályozással való 

összhang elérésére és a halászati 

tevékenységek tengeri ökoszisztémákra 

gyakorolt negatív hatásainak 



 

 

minimalizálására irányulnak. 
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Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés – a pont 
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a) a 2187/2005/EK rendelet 3. és 4. 

cikkében említett II. és III. mellékletben 

foglalt célfajokra és szembőségre 

vonatkozó előírások; 

a) a 2187/2005/EK rendelet II., III. és IV. 

mellékletében, és e rendelet 3. és 4. 

cikkében, illetve 14. cikkének (1) 

bekezdésében foglalt célfajokra, 

szembőségre és minimális védelmi 

referenciaméretre vonatkozó előírások; 
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Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés – f pont 
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f) a rendelet 22. cikke szerinti, 

vonóhálóval végzett halászat tilalma a 

Rigai-öbölben; 

törölve 
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Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 4 a bekezdés (új) 
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 (4a) A Bizottságnak a technikai 

intézkedések elfogadása előtt továbbá 

figyelembe kell vennie a legfrissebb 

tudományos szakvéleményeket, beleértve 

az ICES tanulmányait is. 
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Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 4 b bekezdés (új) 
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 (4b) A tőkehal ívási időszakában meg kell 

tiltani a 110 mm-nél kisebb szembőségű 

fix hálóval, illetve a 120 mm-nél kisebb 

szembőségű vonóhálóval történő nyílt 

tengeri halászatot. 
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VI a fejezet (új) 
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 VIa. FEJEZET 

 EGYEDI INTÉZKEDÉSEK 

 9a. cikk 

 Különös intézkedések 

 (1) Május 1-jétől október 31-ig tilos 

mindenféle halászati tevékenység a 

következő koordinátákat összekötő 

vonalak által meghatározott 

tengerszakaszon, amelyeket a WGS84 

koordinátarendszer szerint kell mérni: 

 a) 1. terület: 

 – 55° 45′ N, 15° 30′ E 

 – 55° 45′ N, 16° 30′ E 

 – 55° 00′ N, 16° 30′ E 

 – 55° 00′ N, 16° 00′ E 

 – 55° 15′ N, 16° 00′ E 

 – 55° 15′ N, 15° 30′ E 

 – 55° 45′ N, 15° 30′ E 

 b) 2. terület: 

 – 55° 00′ N, 19° 14′ E 

 – 54° 48′ N, 19° 20′ E 

 – 54° 45′ N, 19° 19′ E 

 – 54° 45′ N, 18° 55′ E 



 

 

 – 55° 00′ N, 19° 14′ E 

 c) 3. terület: 

 – 56° 13′ N, 18° 27′ E 

 – 56° 13′ N, 19° 31′ E 

 – 55° 59′ N, 19° 13′ E 

 – 56° 03′ N, 19° 06′ E 

 – 56° 00′ N, 18° 51′ E 

 – 55° 47′ N, 18° 57′ E 

 – 55° 30′ N, 18° 34′ E 

 – 56° 13′ N, 18° 27′ E. 

 (2) Minden legalább nyolc méter 

összhosszúságú uniós hajónak, amely a 

2187/2005/EK rendelet 3. cikkével 

összhangban a balti-tengeri 

tőkehalhalászatra való halászeszközzel 

rendelkezik a fedélzetén, vagy azt használ, 

a balti-tengeri tőkehalra vonatkozó 

különleges halászati engedéllyel kell 

rendelkeznie. 

 (3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 15. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon e cikk módosítására, ha 

szükségessé válik a 3. cikkben említett 

célkitűzések megvalósítása, és különösen 

a fiatal egyedek, illetve az ívó halak 

védelme érdekében. 
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10 cikk 
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10 cikk 10 cikk 

Regionális együttműködés Regionális együttműködés 

(1) Az e fejezet szerinti intézkedésekre az 

1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (1)–

(6) bekezdését kell alkalmazni.  

(1) Az e rendelet 18. cikkének (1)–(6) 

bekezdése szerinti intézkedésekre az 

1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (1)–

(6) bekezdését kell alkalmazni. 

(2) Az érintett tagállamok az 

1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (1) 

(2) Az érintett tagállamok a regionális 

tanácsadó testületekkel való konzultációt 



 

 

bekezdése alapján az alábbi határidőn 

belül közös ajánlásokat nyújthatnak be: 
követően az e rendelet 6. cikkének (3) 

bekezdésében, 8. cikkének (3) 

bekezdésében és 9. cikkének (4) 

bekezdésében említett közös ajánlásokat 

nyújthatnak be, első alkalommal legkésőbb 

az e rendelet hatálybalépésétől számított 

12 hónapon belül, azt követően pedig – a 

14. cikk alapján – a terv értékelésének 

minden egyes benyújtását követő 12 

hónapon belül, de a tagállamokat érintő 

intézkedések esetén mindenképpen 

szeptember 1. előtt. Akkor is 

benyújthatnak ilyen ajánlásokat, ha a terv 

által kezelt valamely állomány esetében 

hirtelen változás történik, amennyiben a 

javasolt intézkedésekre tudományos 

szakvélemények alapján van szükség, vagy 

ilyenek indokolják azokat. 

a) a 6. cikk (1) bekezdése szerinti, egy 

adott naptári évre vonatkozó intézkedések 

tekintetében legkésőbb az előző év 

szeptember 1-jéig; 

 

b) a 8. és 9. cikk (1) bekezdése szerinti 

intézkedések vonatkozásában első 

alkalommal legkésőbb az e rendelet 

hatálybalépésétől számított hat hónapon 

belül, azt követően pedig – a 14. cikk 

alapján – a terv értékelésének minden 

egyes benyújtását követő hat hónapon 

belül. 

 

 (2a) Az érintett tanácsadó testületek is 

benyújthatnak ajánlásokat a (2) 

bekezdésben meghatározott ütemezés 

szerint. 
 

 (2b) Amennyiben a Bizottság eltér a közös 

ajánlásoktól, az eltérést be kell nyújtania 

az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak, és azt ellenőrizni kell. 
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12 cikk 
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12 cikk 12 cikk 

Előzetes értesítések Előzetes értesítések 

(1) Az 17/2009/EK rendelet 1. cikkének 

(1224) bekezdésétől eltérve az említett cikk 

szerinti előzetes értesítési kötelezettség a  

(1) Az 1224/2009/EK rendelet 1. cikkének 

(17) bekezdésétől eltérve az említett cikk 

szerinti előzetes értesítési kötelezettség a 

következőkre vonatkozik: 

a legalább nyolc méter teljes hosszúságú 

olyan uniós halászhajók parancsnokaira 

vonatkozik, amelyek legalább 300 kg 

tőkehalat  

a) a legalább nyolc méter teljes hosszúságú 

olyan uniós halászhajók parancsnokaira, 

amelyek tőkehalra halásznak és legalább 

300 kg tőkehalat tartanak a fedélzeten; 

vagy 2 tonna, nyíltvízi állományból 

származó halat tartanak a fedélzeten;  
b) a legalább nyolc méter teljes 

hosszúságú olyan uniós halászhajók 

parancsnokaira, amelyek heringre és/vagy 

sprattra halásznak és legalább 2 tonna, 

nyíltvízi állományból származó halat 

tartanak a fedélzeten; 

(2) Az 1224/2009/EK rendelet 17. 

cikkének (1) bekezdésétől eltérve az 

említett cikkben foglalt előzetes értesítést a 

kikötőbe érkezés becsült idejét megelőzően 

legalább egy órával kell elküldeni. 

(2) Az 1224/2009/EK rendelet 17. 

cikkének (1) bekezdésétől eltérve az 

említett cikkben foglalt előzetes értesítést a 

kikötőbe érkezés becsült idejét megelőzően 

legalább egy órával kell elküldeni. A 

partmenti tagállam illetékes hatóságai 

egyedi alapon engedélyezhetik a korábbi 

behajózást a kikötőbe, amennyiben a 

megfelelő ellenőrzési intézkedésekhez 

szükséges feltételek teljesülnek. 
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13 cikk – b pont 
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b) 5 tonna, nyíltvízi állományból származó 

hal. 

b) 2 tonna, nyíltvízi állományból származó 

hal. 
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14 cikk 
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14 cikk 14 cikk 

A terv értékelése A terv értékelése 

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 

tervnek az e rendelet hatálya alá tartozó 

állományokra, valamint az ezen 

állományok halászatára gyakorolt 

hatásáról – különösen a tudományos 

szakvélemények változásának 

figyelembevétele érdekében – a terv 

hatálybalépése utáni hatodik évben, majd 

azt követően minden hatodik évben 

értékelés készüljön. A Bizottság az említett 

értékelések eredményeit benyújtja az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 

Az e rendelet hatályba lépése utáni 

harmadik évben, majd azt követően 

ötévente a Bizottság értékeli a többéves 

tervnek az e rendelet hatálya alá tartozó 

állományokra, valamint az ezen 

állományok halászatára gyakorolt hatását 

a maximális hozam produkálására képes 

szint feletti halállományok helyreállítása 

és megőrzése felé tett előrehaladásra. A 

Bizottság az említett értékelés eredményeit 

benyújtja az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak, és adott esetben, figyelembe 

véve a legfrissebb tudományos 

szakvéleményeket, javasolhatja a többéves 

terv módosítását vagy kezdeményezheti a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

módosítását. 
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Rendeletre irányuló javaslat 

IX a fejezet (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 IXa. FEJEZET 

 AZ EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS 

HALÁSZATI ALAPBÓL NYÚJTOTT 

TÁMOGATÁS 

 14a. cikk 

 Az Európai Tengerügyi és Halászati 

Alapból nyújtott támogatás 

 Az 508/2014/EU rendelet 33. cikke (1) 

bekezdésének c) pontja alkalmazásában 

az e rendelet szerinti többéves tervet az 

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

szerinti többéves tervnek kell tekinteni. 
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15 cikk – 2 bekezdés 
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(2) A 6., 8. és 9. cikkben említett 

felhatalmazás a Bizottságot e rendelet 

hatálybalépésétől határozatlan időre illeti 

meg. 

(2) A 6., 8. és 9. cikkben említett 

felhatalmazás a Bizottságot 2015. 

szeptember 1-jétől számított öt évre illeti 

meg. A Bizottság legkésőbb kilenc 

hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 

jelentést készít a felhatalmazásról. 

Amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal az egyes 

időtartamok vége előtt, akkor a 

felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra. 
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16 cikk 
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A 2187/2005/EK rendelet 20. és 21. cikkét 

el kell hagyni. 

A 2187/2005/EK rendelet a 

következőképpen módosul: 

 (1) A 13. cikk (3) bekezdését el kell 

hagyni. 

 (2) A IV. mellékletben a „Legkisebb 

méret” oszlopban a tőkehalra vonatkozó 

minimális védelmi referenciaméret 

tekintetében a „38 cm” szavak helyébe 

„35 cm” szavak lépnek. 

 

 


