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Módosítás 7
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság a 111. cikkben említett 
eljárással összhangban korlátozott és 
megújítható időszakra mentesítheti a 
harmadik országok halászhajóinak egyes 
kategóriáit az (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettség alól, vagy rendelkezhet más 
értesítési időtartamról, figyelembe véve 
többek között a halászati termékek típusát, 
valamint a halászterületek, kirakodóhelyek 
és a szóban forgó hajók lajstromozási 
kikötői közötti távolságot.

4. Az illetékes hatóság korlátozott és 
megújítható időszakra mentesítheti a 
harmadik országok halászhajóinak egyes 
kategóriáit az (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettség alól, vagy rendelkezhet más 
értesítési időtartamról, figyelembe véve 
többek között a halászati termékek típusát, 
valamint a halászterületek, kirakodóhelyek 
és a szóban forgó hajók lajstromozási 
kikötői közötti távolságot.

Or. sv

Indokolás

A jogalkotási munka egyik elsőrendű célja a közösségi jogszabályok egyszerűsítése és 
javítása. E rendeletnek nem kivételt kell meghatároznia, hanem a hatékonyabb ellenőrzéshez 
– nem pedig a nagyobb bürokráciához – kell hozzájárulnia. A tagállamokban működő 
illetékes hatóságok – amelyekről vélelmezhető, hogy feladatuk a jogszabályok betartásának 
biztosítása – tudják a legjobban megítélni, hogy az adott konkrét esetben mi a kikötőben 
történő kikötésről szóló előzetes értesítés legjobb módja, és hogy szükség van-e az általános 
szabályok alóli mentesítésre.

Módosítás 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 47. cikk törölve

Or. en
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Indokolás

Recreational fishing is a common leisure activity for many Europeans and it is essential to 
support this tradition also in the future without increased burdens of excessive bureaucracy 
and regulations. The proposed article should be rejected because of the following reasons. 1. 
It appears unreasonable to regulate recreational fishing when problems with fish stocks are 
not caused by excessive recreational fishing, but rather by unsustainable industrial fishing. 2. 
A requirement on behalf of recreational fisheries to register their catches is costly, 
burdensome and unnecessarily bureaucratic.  3. Other methods than direct registration of 
catches from recreational fishing can be used to asses the scope of recreational fishing.

Módosítás 9
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

47. cikk törölve

Or. sv

Indokolás

A közös halászati politika eredményeképpen a tengerekben megfogyatkozott a halállomány. A 
működőképes és hatékony ellenőrzési rendszer kiépítése mellett a rendelet célja az, hogy 
megalapozza az állampolgárok bizalmát a halászati politikára vonatkozó közösségi ellenőrzés 
iránt. Az ellenőrzésnek az Európai Unió területén belül kedvtelési céllal végzett halászati 
tevékenységekre való kiterjesztésére irányuló javaslat – annak politikának a keretein belül, 
amely a probléma forrása – elfogadhatatlan.

Módosítás 10
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk– 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
a friss hal kirakodási helyről történő 
elszállítását követő mérlegelését is 
engedélyezhetik, ha kirakodáskor a halat 

3. Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
a friss hal kirakodási helyről történő 
elszállítását követő mérlegelését is 
engedélyezhetik, ha kirakodáskor a halat 
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nem lehetett lemérni, illetve ha azt a 
tagállam területén olyan rendeltetési helyre 
szállítják, amely a kirakodás helyétől 
legfeljebb 20 kilométerre van.

nem lehetett lemérni, illetve ha azt a 
tagállam területén olyan rendeltetési helyre 
szállítják, amely a kirakodás helyétől 
legfeljebb 20 kilométerre van. Az illetékes 
hatóság kérelmére a Bizottságnak a 111. 
cikkben megállapított eljárásnak 
megfelelően a 20 kilométeres korlátozás 
tekintetében eltérést kell alkalmaznia az 
illetékes hatóság által meghatározott 
halászati tevékenységre vonatkozóan.

Or. sv

Indokolás

A nagy távolságokkal rendelkező országokban a kirakodási hely és az úgynevezett mérési hely 
közötti maximális 20 km-es távolságra vonatkozó követelmény bizonyos esetekben 
ellehetetlenítheti a halászatot. Az eltérést az illetékes hatóságnak és a Bizottságnak szigorú 
ellenőrzés mellett, összehangoltan kell alkalmaznia.

Módosítás 11
Anders Wijkman

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az e fejezetben meghatározott 
szankciókhoz egyéb szankciók és 
intézkedések társulnak, különösen a 
jogellenes, be nem jelentett vagy 
szabályozatlan halászatot folytató hajó 
által a pénzügyi időszak alatt kapott 
közpénzből nyújtott támogatások
visszafizetése.

Or. en

Indokolás

A jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan halászatot folytató hajók nem 
részesülhetnek az adófizetők pénzéből, és azoknak a hajóknak, amelyek az operatív program 
időszaka alatt támogatást kaptak az adófizetők pénzéből, ezt a pénzt vissza kell fizetniük.
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Módosítás 12
Anders Wijkman

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A kérdéses halászhajókra és 
személyekre vonatkozó információkat 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszik.

Or. en

Indokolás

Sok tagállam korlátozza a vizein folyó jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászati 
tevékenység mértékére és az elkövetők nevére vonatkozó részleteket és információkat.
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