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Pedro Guerreiro
Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia 
Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek forgalomba 
hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer 2007-től 2013-ig 
terjedő időszakra történő bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2006)0740 – C6-0505/2006 – 2006/0247(CNS))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, benyújtotta:Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás:17
Cím

Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-
szigetekről, valamint Franciaország Francia 
Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből 
származó egyes halászati termékek 
forgalomba hozatalakor felmerülő
többletköltségek ellentételezésére vonatkozó 
rendszer 2007-től 2013-ig terjedő időszakra
történő bevezetéséről szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat.

Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-
szigetekről, valamint Franciaország Francia 
Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből 
származó egyes halászati termékek 
forgalomba hozatalakor a távolság miatt 
felmerülő többletköltségek ellentételezésére 
vonatkozó rendszer bevezetéséről szóló 
tanácsi rendeletre irányuló javaslat.

Or. pt
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Indokolás

Mivel a 2328/2003/EK rendelettel – amely 2006. december 31-én hatályát veszítette – előírt, 
a legkülső régiók egyes halászati termékeinek forgalomba hozatalakor az e régiók távoli 
fekvése miatt felmerülő többletköltségek ellentételezése jelenlegi rendszerének 
meghosszabbításáról van szó, nincs indoka a címe megváltoztatásának.

Ezenkívül, mivel a létrehozott rendszer célja az e régiók halászati termékeinek forgalomba 
hozatalakor a szereplők által viselt, az állandóan fennálló sajátos hátrányaik miatti 
többletköltségek ellentételezése, a rendszert időben nem kell korlátozni.

Módosítás, benyújtotta: Margie Sudre

Módosítás:18
Cím

Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-
szigetekről, valamint Franciaország Francia 
Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből 
származó egyes halászati termékek 
forgalomba hozatalakor felmerülő
többletköltségek ellentételezésére vonatkozó 
rendszer 2007-től 2013-ig terjedő időszakra
történő bevezetéséről szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat.

Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-
szigetekről, valamint Franciaország Francia 
Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből 
származó egyes halászati termékek 
forgalomba hozatalakor a távolság miatt
felmerülő többletköltségek ellentételezésére 
vonatkozó rendszer  bevezetéséről szóló 
tanácsi rendeletre irányuló javaslat.

Or. fr

Indokolás

(Ezt a módosítást az egész jogszabályra alkalmazni kell. Elfogadása esetén, az egész szövegen 
technikai módosításokat kell végezni.). A POSEI halászat rendszernek (A távolsággal és 
elszigeteltséggel kapcsolatos opcióprogram)a POSEI mezőgazdasághoz hasonlóan olyan 
rendszernek kell lennie, amelyet időben nem korlátoznak, mivel a távoli fekvéshez kapcsolódó 
földrajzi és strukturális nehézségek – melyek az alkalmazását indokolják – nem 
változtathatók.

Módosítás, benyújtotta: Margie Sudre

Módosítás:19
(5a) preambulumbekezdés (új)
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(5a) A jelenlegi termelési kapacitás keretei 
között engedélyezni kell az ellátás közösségi 
piacról történő biztosítását, ha a legkülső 
régiók halászflottáinak fogásai nem 
elegendőek a helyi halfeldolgozó ipar 
ellátásához.

Or. fr

Indokolás

Engedélyezni kell a Közösségen belüli behozatalt, amikor a legkülső régiók halászflottáinak 
fogásai e régiókban nem elegendőek a helyi halfeldolgozó rendszerek jövedelmezőségének 
biztosításához. A Bizottság a COM(2006)0734. sz. jelentésének 9. oldalán kifejti, hogy 
„néhány iparág számára a behozatal elengedhetetlen a méretgazdaságosság és a vállalkozás 
teljes kapacitásának kihasználása szempontjából”.

Módosítás, benyújtotta:Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás:20
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) A Bizottság arra vonatkozó állandó 
politikáját illetően, hogy nem engedélyez 
állami támogatást a működéshez a 
Szerződés I. mellékletében szereplő 
halászati termékek gyártási, feldolgozási és 
értékesítési ágazatában, mentességet lehet 
adni annak érdekében, hogy átmenetileg 
áthidalják a legkülső régiók 
haltenyésztésében a termelésnek a 
távolsághoz, a szigetjelleghez, a távoli 
fekvéshez, a kis alapterülethez, a 
domborzathoz, az éghajlathoz és a kis 
számú terméktől való függőséghez 
kapcsolódó nehézségeit.

Or. pt

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés megfelel az előadó új 7a. cikkre irányuló javaslatának (15. 
módosítás).



PE 386.314v01-00 4/15 AM\655523HU.doc

Külső fordítás

HU

A 247/2006/EK tanácsi rendelettel létrehozott POSEI mezőgazdasághoz hasonlóan és e 
rendszerrel párhuzamosan, figyelembe véve a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében 
szereplő, a legkülső régiókra jellemző sajátos nehézségeket, az állami támogatásokat illetően 
egy kivételi rendszert kell majd engedélyezni a legkülső régiók számára, lehetővé téve az 
ellentételezési rendszer nemzeti támogatásokkal való kiegészítését.

Módosítás, benyújtotta: Margie Sudre

Módosítás:21
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) A Bizottság arra vonatkozó állandó 
politikáját illetően, hogy nem engedélyez 
állami támogatást a működéshez a 
Szerződés hatálya alá tartozó halászati 
termékek gyártási, feldolgozási és 
értékesítési ágazatában, mentességet lehet 
adni annak érdekében, hogy átmenetileg 
áthidalják  a legkülső régiók 
haltenyésztésében a termelésnek a 
távolsághoz, a szigetjelleghez, a távoli 
fekvéshez, a kis alapterülethez, a 
domborzathoz, az éghajlathoz és a kis 
számú terméktől való függőséghez  
kapcsolódó nehézségeit.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Bizottságnak az állami támogatásokat illetően a halászati ágazatban egy kivételi 
rendszert kell majd megnyitnia a legkülső régiók számára, a POSEI mezőgazdaság nemrég 
történt felülvizsgálatában előírt rendelkezésekhez hasonlóan.

Módosítás, benyújtotta:Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás:22
(9) preambulumbekezdés

(9) A rendszer 2013 után történő
folytatásáról meghozandó döntés
megalapozása érdekében kívánatos, hogy a 

(9) Kívánatos, hogy 2011. december 31-ig a 
Bizottság független értékelésen alapuló 
jelentést nyújtson be az Európai 
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Bizottság a rendszer hatályának lejárta 
előtt kellő idővel független értékelésen 
alapuló jelentést nyújtson be az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, amely az ellentételezés 
alkalmazásáról szól, és elemzi annak az e 
rendelet célkitűzéseinek megvalósítására 
gyakorolt hatását, továbbá adott esetben 
megfelelő jogalkotási javaslatokat 
tartalmaz.

Or. pt

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van az e javaslat 8. cikke (2) bekezdésében szereplő 
rendelkezésekkel, és párhuzamba kell állítani a POSEI mezőgazdaságra vonatkozó rendelet 
hasonló rendelkezéseivel.

Módosítás, benyújtotta:Margie Sudre

Módosítás:23
(9) preambulumbekezdés

(9) A rendszer 2013 után történő
folytatásáról meghozandó döntés
megalapozása érdekében kívánatos, hogy a 
Bizottság a rendszer hatályának lejárta 
előtt kellő idővel független értékelésen 
alapuló jelentést nyújtson be az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

(9) Kívánatos, hogy a Bizottság kellő időben
független értékelésen alapuló jelentést 
nyújtson be az Európai Parlamentnek, az 
Európai Tanácsnak és az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottságnak az e rendelet 
keretében megvalósított cselekvések 
hatásának igazolása érdekében.

Or. fr

Indokolás

A POSEI halászat rendszernek (A távolsággal és elszigeteltséggel kapcsolatos opcióprogram) 
a POSEI mezőgazdasághoz hasonlóan olyan rendszernek kell lennie, amelyet időben nem 
korlátoznak, mivel a távoli fekvéshez kapcsolódó földrajzi és strukturális nehézségek – melyek 
az alkalmazását indokolják – nem változtathatók.
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Módosítás, benyújtotta:Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás:24
3. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat

(1) Az ellentételezést a halászati termékek 
forgalomba hozatala során
többletköltségeket viselő következő 
gazdasági szereplők javára kell kifizetni:

(1) Az ellentételezést az első cikkben 
említett régiók halászati termékeinek 
forgalomba hozatalához a távolság miatti
többletköltségeket viselő következő 
gazdasági szereplők javára kell kifizetni:

Or. pt

Indokolás

A rendelet javasolt címével összefüggésben. Lásd a 17. módosítást.

Módosítás, benyújtotta:Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás:25
3. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) a feldolgozó- és az értékesítési ágazat 
szereplői, illetőleg e szereplők társulásai, 
akiknél az érintett termékek forgalomba 
hozatalával összefüggésben 
többletköltségek merülnek fel.

c) a feldolgozó- és az értékesítési ágazat 
szereplői, illetőleg e szereplők társulásai.

Or. pt

Indokolás

Fölösleges, az (1) bekezdés bevezető mondatában már szereplő elemeket tartalmazó szöveg.

Módosítás, benyújtotta:Pedro Guerreiro

Módosítás:26
3. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) a feldolgozó- és az értékesítési ágazat 
szereplői, illetőleg e szereplők társulásai, 
akiknél az érintett termékek forgalomba 
hozatalával összefüggésben többletköltségek 

c) a feldolgozó- és az értékesítési ágazat 
szereplői, illetőleg e szereplők társulásai, 
akiknél az érintett termékek termelésével és
forgalomba hozatalával összefüggésben 
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merülnek fel. többletköltségek merülnek fel.

Or. pt

Indokolás

A legkülső régiókat illetően figyelembe kell venni egyéb tényezőket, különösen a 
méretgazdaságosság hiányát és a magas termelési költségeket. Ezért nem kell túlzottan csak a 
szállítási költségekre összpontosítani, valamint egyéb termelési és forgalomba hozatali 
költségeket is figyelembe kell venni.

Módosítás, benyújtotta:Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás:27
4. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) Azonban a (4) bekezdés b) pontjától 
eltérve, ha az 1. cikkben említett régiókban 
a halászat nem elegendő az ágazathoz 
kapcsolódó helyi feldolgozóipar 
jövedelmezőségének biztosításához, 
kivételesen támogatást lehet nyújtani a 
közösségi halászhajók által kifogott 
halászati termékekre.

Or. pt

Indokolás

A legkülső régiókban lajstromozott flották gyakori halászati elégtelenségének orvoslása és a 
helyi ipar rendes működésének biztosítása érdekében lehetővé kéne tenni, hogy ellentételezést 
is juttassanak az azon közösségi halászhajók által kifogott halászati termékekre vonatkozóan, 
amelyek nem a legkülső régiókban vannak lajstromozva.

Módosítás, benyújtotta:Margie Sudre

Módosítás:28
4. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) Azonban, ha a helyben fogott hal nem 
elegendő a helyi feldolgozó üzemek 
tevékenységének biztosításához, 
ellentételezést nyújtanak az Európai Unió 
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tagállamaiból származó nem feldolgozott 
halászati termékekből való ellátáshoz.

Or. fr

Indokolás

Engedélyezni kell a Közösségen belüli behozatal igénybevételét, ha a legkülső régiók 
halászflottáinak fogásai e régiókban nem elegendőek a helyi halfeldolgozó rendszerek 
jövedelmezőségének biztosításához. A Bizottság a COM(2006)0734. sz. jelentésének 9. 
oldalán kifejti, hogy „néhány iparág számára a behozatal elengedhetetlen a 
méretgazdaságosság és a vállalkozás teljes kapacitásának kihasználása szempontjából”.

Módosítás, benyújtotta:Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás:29
5. cikk, (2) bekezdés, a) pont

a) minden egyes halászati termék 
vonatkozásában az érintett régió kedvezőtlen 
adottságai miatt felmerülő 
többletköltségeket, és különösen az európai 
kontinensre történő szállítás költségét;

a) minden egyes halászati termék 
vonatkozásában az érintett régió kedvezőtlen 
adottságai miatt felmerülő 
többletköltségeket, különösen az európai 
kontinensre történő szállítás költségét;

Or. pt

Indokolás

Lásd az előadó 5. módosító indítványát.

Az ellentételezésnek a szállítási költségeken felül a többletköltségek szintjét befolyásoló egyéb 
költségeket is figyelembe kell vennie. Ezenkívül, e szállítási költségeknél nem csak az európai 
kontinensre történő szállításra kell összpontosítani, hanem a legkülső régiók közötti és az 
azokon belüli szállításokat is figyelembe kell venni. Ráadásul ez az eljárás megfelel a 
Bizottság által a legkülső régiók javára szóló megerősített együttműködés keretében javasolt, 
a többletköltségek ellentételezésére vonatkozó egyedi program célkitűzéseinek: e régiók 
hozzáférési hiányosságának csökkentése nem csak az európai kontinenshez viszonyítva, 
hanem a legkülső régiók között és a területükön belül is.
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Módosítás, benyújtotta:Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás:30
5. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b) minden olyan egyéb közbeavatkozást, 
amely befolyásolja a többletköltségek 
mértékét.

b) minden olyan egyéb költséget, amely 
befolyásolja a többletköltségek mértékét.

Or. pt

Indokolás

A szállítási költségeken kívül más kapcsolódó költségek is vannak, amelyek hozzájárulnak a 
halászati termékek forgalomba hozatala során a szereplők által viselt többletköltségekhez –
például a halfeldolgozás során használt olajok, só és egyéb nyersanyagok –, és ezeket is 
figyelembe kell venni az ellentételezéskor.

Módosítás, benyújtotta:Margie Sudre

Módosítás:31
5. cikk, (3) bekezdés

(3) A többletköltségek ellentételezésének 
arányosnak kell lennie az ellensúlyozni 
kívánt többletköltségekkel, és nem 
haladhatja meg az európai kontinensre 
történő szállítás költsége és az egyéb 
kapcsolódó költségek 75%-át.

(3) A többletköltségek ellentételezésének 
arányosnak kell lennie az ellensúlyozni 
kívánt többletköltségekkel.

Or. fr

Indokolás

Az ellentételezésnek nem csak a szállítási költségeken kell alapulnia, és nem korlátozódhat e 
költségek 75 %-ára (a POSEI mezőgazdaságnál nincs korlátozás), még akkor is, ha 
elfogadjuk, hogy el kell kerülni a túlkompenzálást.

Módosítás, benyújtotta:Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás:32
5. cikk, (3) bekezdés
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(3) A többletköltségek ellentételezésének 
arányosnak kell lennie az ellensúlyozni 
kívánt többletköltségekkel, és nem 
haladhatja meg az európai kontinensre 
történő szállítás költsége és az egyéb 
kapcsolódó költségek 75%-át.

(3) A többletköltségek ellentételezésének 
arányosnak kell lennie az ellensúlyozni 
kívánt többletköltségekkel.

Or. pt

Indokolás

A POSEI mezőgazdasághoz hasonlóan és azzal párhuzamosan a többletköltségek 
ellentételezésére nem kell felső értékhatárt előírni.

Módosítás, benyújtotta:Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás:33
6. cikk

A feltételek megváltozásának 
figyelembevétele érdekében az érintett 
tagállamok az 5. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott keretösszegek tiszteletben 
tartása mellett kiigazíthatják a 4. cikk (1) 
bekezdésében előírt termékjegyzéket és 
mennyiségeket, illetőleg az 5. cikk (1) 
bekezdésében előírt ellentételezési mértéket.

(1) A feltételek megváltozásának 
figyelembevétele érdekében az érintett 
tagállamok az 5. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott keretösszegek tiszteletben 
tartása mellett kiigazíthatják a 4. cikk (1) 
bekezdésében előírt termékjegyzéket és 
mennyiségeket, illetőleg az 5. cikk (1) 
bekezdésében előírt ellentételezési mértéket.

(2) Az (1) bekezdésben említett kiigazítások 
a következők lehetnek: az ellentételezésre 
elfogadható halmennyiség változtatása, 
valamint egy régión belül vagy az azonos 
tagállamhoz tartozó régiók között az 
ellentételezés mértékének változtatása.
(3) A körülmények változásának figyelembe 
vétele érdekében a Bizottság – az érintett 
tagállamoktól kapott információk nyomán 
– megváltoztathatja az ellentételezésre 
elfogadható halmennyiséget, valamint a 
különböző tagállamok között az 
ellentételezés mértékét.
A változtatás a költségvetési hatóság által 
meghatározott teljes éves ellentételezési 
összeg erejéig és a megfelelő elosztási kulcs 
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sérelme nélkül történhet, az 5. cikk (4) 
bekezdésében előírt összegeknek 
megfelelően.
Ezenkívül, a változtatásnak különösen 
figyelembe kell vennie a biológiailag 
érzékeny állományok helyzetét, a 
többletköltségek mértékét, valamint a 
termelés és a forgalomba hozatal minőségi 
és mennyiségi szempontjait.

Or. pt

Indokolás

Arról van szó, hogy több rugalmasságot adnak a tagállamoknak a halászati termékeket 
tartalmazó listák és az ellentételezésben részesíthető megfelelő mennyiségek meghatározása 
és kiigazítása terén, a megállapított teljes éves összeg erejéig. Ez a rugalmasság lehet 
változtatás egy régión belül vagy egy azonos tagállamhoz tartozó régiók között, a 
megállapított felső értékhatár és a megosztási kulcs betartásával. E rugalmasság a különböző 
tagállamok közötti változtatásra is vonatkozik, az e rendelettel előírt ellentételezés 
optimalizálása céljából.

Módosítás, benyújtotta:Elisabeth Schroedter

Módosítás:34
7. cikk, (1) bekezdés

(1) E rendelet hatálybalépésétől számítva 
négy hónapon belül az érintett tagállamok 
benyújtják a Bizottságnak a 4. cikk (1) 
bekezdésében előírt jegyzékeket és 
mennyiségeket, valamint az 5. cikkben előírt 
ellentételezési mértékeket (a továbbiakban 
együtt: ellentételezési terv).

(1) E rendelet hatálybalépésétől számítva 
négy hónapon belül az érintett tagállamok 
benyújtják a Bizottságnak a 4. cikk (1) 
bekezdésében előírt jegyzékeket és 
mennyiségeket, az 5. cikkben előírt 
ellentételezési mértékeket, valamint az 
annak érdekében alkalmazandó 
intézkedések részletes jegyzékét, hogy a 4. 
cikk (2)-(4) bekezdésének rendelkezéseit 
betartsák (a továbbiakban együtt: 
ellentételezési terv).

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy csak a teljesen jogszerűen kifogott halak után 
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legyenek adhatóak a rendeletben előírt ellentételezések.

Módosítás, benyújtotta:Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás:35
7. cikk, (4) bekezdés

(4) Ha egy tagállam a 6. cikk szerint 
módosítást kíván végrehajtani, akkor 
benyújtja módosított ellentételezési tervét a 
Bizottságnak. A (2) és a (3) bekezdésben 
előírt eljárást tehát értelemszerűen kell 
alkalmazni.

(4) Ha egy tagállam a 6. cikk szerint 
módosítást kíván végrehajtani, akkor 
benyújtja módosított ellentételezési tervét a 
Bizottságnak. Ha a Bizottság a módosított 
rendelkezés kézhezvételének időpontjától 
számított négy héten belül nem válaszol, a 
módosított rendelkezést jóváhagyottnak kell 
tekinteni.

Or. pt

Indokolás

Az ellentételezési rendelkezés módosítása esetére egy gyorsabb eljárást kell előírni.

Módosítás, benyújtotta:Margie Sudre

Módosítás:36
7. cikk, (4) bekezdés

(4) Ha egy tagállam a 6. cikk szerint 
módosítást kíván végrehajtani, akkor 
benyújtja módosított ellentételezési tervét a 
Bizottságnak. A (2) és a (3) bekezdésben 
előírt eljárást tehát értelemszerűen kell 
alkalmazni.

(4) Ha egy tagállam a 6. cikk szerint 
módosítást kíván végrehajtani, akkor 
benyújtja módosított ellentételezési tervét a 
Bizottságnak. Ha a Bizottság a módosított 
rendelkezés kézhezvételének időpontjától 
számított négy héten belül nem válaszol, a 
módosított rendelkezést jóváhagyottnak kell 
tekinteni.

Or. fr

Indokolás

Az egyszerűsített és lerövidített eljárásnak lehetővé kell tennie, hogy jobban reagáljanak a 
„körülmények változására”.
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Módosítás, benyújtotta:Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás:37
8. cikk, (1) bekezdés

(1) Az érintett tagállamok éves jelentést 
készítenek az ellentételezés alkalmazásáról, 
és ezt minden évben április 30-ig benyújtják 
a Bizottságnak.

(1) Az érintett tagállamok éves jelentést 
készítenek az ellentételezés alkalmazásáról, 
és ezt minden évben június 30-ig benyújtják 
a Bizottságnak.

Or. pt

Indokolás

Ez a módosítás figyelembe veszi azt a nehézséget, hogy az első negyedév vége előtt nem állnak 
rendelkezésre statisztikai adatok.

Módosítás, benyújtotta:Margie Sudre

Módosítás:38
8. cikk, (1) bekezdés

(1) Az érintett tagállamok éves jelentést 
készítenek az ellentételezés alkalmazásáról, 
és ezt minden évben április 30-ig benyújtják 
a Bizottságnak.

(1) Az érintett tagállamok éves jelentést 
készítenek az ellentételezés alkalmazásáról, 
és ezt minden évben június 30-ig benyújtják 
a Bizottságnak.

Or. fr

Indokolás

Egyes tagállamoknak több időre van szükségük ahhoz, hogy biztos információk alapján 
elkészítsék jelentésüket.

Módosítás, benyújtotta:Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás:39
8. cikk, (2) bekezdés

(2) A Bizottság legkésőbb 2011. december 
31-ig független értékelésen alapuló jelentést 

(2) A Bizottság legkésőbb 2011. december 
31-ig, majd ötévenként független 
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nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak az ellentételezés 
megvalósításáról, és ennek kíséretében 
szükség szerint jogalkotási javaslatokat is 
előterjeszt.

értékelésen alapuló jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 
az ellentételezés megvalósításáról, és ennek 
kíséretében szükség szerint jogalkotási 
javaslatokat is előterjeszt.

Or. pt

Indokolás

Ez a módosítás a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő hivatkozás és az érvénytelenségi 
kikötés eltávolításának, valamint a POSEI mezőgazdasághoz hasonlóan egy felülvizsgálati 
kikötés beillesztésének a folytatása.

Módosítás, benyújtotta:Margie Sudre

Módosítás:40
8. cikk, (2) bekezdés

(2) A Bizottság legkésőbb 2011. december 
31-ig független értékelésen alapuló jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak az ellentételezés 
megvalósításáról, és ennek kíséretében 
szükség szerint jogalkotási javaslatokat is 
előterjeszt.

(3) A Bizottság legkésőbb 2011. december 
31-ig, majd ötévenként független 
értékelésen alapuló jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 
az ellentételezés megvalósításáról, és ennek 
kíséretében szükség szerint jogalkotási 
javaslatokat is előterjeszt.

Or. fr

Indokolás

A POSEI halászat rendszernek (A távolsággal és elszigeteltséggel kapcsolatos 
opcióprogram)a POSEI mezőgazdasághoz hasonlóan olyan rendszernek kell lennie, amelyet 
időben nem korlátoznak, mivel a távoli fekvéshez kapcsolódó földrajzi és strukturális 
nehézségek – melyek az alkalmazását indokolják – nem változtathatók. Azonban időszakos 
jelentést kell benyújtani a Bizottságnak.

Módosítás, benyújtotta:Elisabeth Schroedter

Módosítás:41
10. cikk
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A tagállamok megfelelő rendelkezéseket 
fogadnak el az e rendeletben meghatározott 
követelmények betartásának és a műveletek 
szabályszerűségének biztosítására.

A tagállamok megfelelő rendelkezéseket 
fogadnak el az e rendeletben meghatározott 
követelmények betartásának és a műveletek 
szabályszerűségének biztosítására. A 
halászati termékek nyomon 
követhetőségére vonatkozó rendelkezések 
kellően részletesek azon termékek 
meghatározásához, amelyek nem 
részesülhetnek ellentételezésben.

Or. en

Indokolás

Részletesebb követelményeket kell bevezetni annak érdekében, hogy csak a jogszerű halászati 
termékek részesülhessenek ellentételezésben.


