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Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra 
vonatkozó többéves terv ***I
Az Európai Parlament 2018. május 29-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Parlament 
és a Tanács rendeletre irányuló javaslatáról az északi-tengeri tengerfenéken élő 
állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, valamint a 
676/2007/EK tanácsi rendelet és az 1342/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2016)0493),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0336/2016),

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

– tekintettel az Egyesült Királyság kormányának 2017. március 29-i hivatalos értesítésére 
az Európai Unióból való kilépésre irányuló szándékáról az EUSZ 50. cikke alapján,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. december 14-i 
véleményére1,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. 
március 7-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament 
álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0263/2017),

1 HL C 75., 2017.3.10., 109. o.



1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot1;

2. jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes 
nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában tesznek 
közzé a végleges jogalkotási aktussal együtt;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, javaslatát lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 Ez az álláspont lép a 2017. szeptember 14-én elfogadott módosítások helyébe 
(Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0357).



P8_TC1-COD(2016)0238

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. május 29-én került 
elfogadásra az Északi-tenger tengerfenéken élő állományaira és azok halászatára 
vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a kirakodási kötelezettség Északi-tengeren 
történő végrehajtásának részletes meghatározásáról, valamint a 676/2007/EK és az 
1342/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/... európai 
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/973 rendelettel.)



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

EGYÜTTES NYILATKOZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata a tilalom hatálya alá tartozó 
fajokról

A rendeletnek, amely a Bizottságnak a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák 
technikai intézkedések révén történő védelméről szóló javaslata (2016/0074(COD)) alapján 
kerül elfogadásra, rendelkezéseket kell tartalmaznia többek között a halászati tilalom alá 
tartozó fajokról. Ezért a két intézmény megállapodott abban, hogy e rendeletbe 
(2016/0238(COD)) nem foglal bele az Északi-tengerre vonatkozó listát.

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata az ellenőrzésről

Az Európai Parlament és a Tanács az ellenőrzési rendelet (1224/2009/EK rendelet) következő 
felülvizsgálata során a következő ellenőrzési rendelkezéseket is napirendre fogja venni, 
amennyiben relevánsak az Északi-tenger szempontjából: előzetes értesítések, a naplókra 
vonatkozó követelmények, kijelölt kikötők, valamint egyéb ellenőrzési rendelkezések.


