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Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 
2021–2027 közötti időszakra. Az alap 
célja, hogy az uniós költségvetésből 
célzottan támogassa a közös halászati 
politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját 
és az Unió által az óceánpolitikai irányítás 
területén tett nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat. Ez a 
finanszírozás alapvető feltétele a 
fenntartható halászatnak és a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésének, a 
tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való 
ellátás révén biztosított 
élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék 
gazdaság növekedésének, valamint az 
egészséges, biztonságos, védett, tiszta és 
fenntarthatóan kezelt tengereknek és 
óceánoknak.

(1) Létre kell hozni az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 
2021–2027 közötti időszakra. Az alap 
célja, hogy az uniós költségvetésből 
célzottan támogassa a közös halászati 
politikának (KHP), a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelvnek, az 
Unió tengerpolitikájának és az Unió által 
az óceánpolitikai irányítás területén tett 
nemzetközi kötelezettségvállalásainak 
végrehajtását. Ez a finanszírozás alapvető 
feltétele a fenntartható halászatnak, 
beleértve a tengeri biológiai erőforrások és 
az élőhelyek megőrzését, a fenntartható 
akvakultúrának, a tengeri eredetű 
élelmiszertermékekkel való ellátás révén 
biztosított élelmezésbiztonságnak, a 
fenntartható kék gazdaság növekedésének, 
a jólétnek, illetve a gazdasági és 
társadalmi kohéziónak a halászattal és 
akvakultúrával foglalkozó közösségekben, 
valamint az egészséges, biztonságos, 
védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt 
tengereknek és óceánoknak. Az ETHA 
keretében nyújtott támogatás hozzájárul 
mind a termelők, mind a fogyasztók 
szükségleteinek kielégítéséhez.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel arra, hogy az óceánok 
hasznosításában globális tényezőnek 
számít, valamint a tengeri eredetű 
élelmiszerek ötödik legnagyobb előállítója, 
az Unió komoly felelősséggel bír az 
óceánok és erőforrásaik megóvása, 
megőrzése és fenntartható hasznosítása 
terén. A tengerek és óceánok megőrzése 
valóban elengedhetetlen a világ gyorsan 
növekvő népessége számára. Ez az Unió 
számára egyúttal társadalmi-gazdasági 
érdek is: a fenntartható kék gazdaság 
ösztönzi a beruházásokat, elősegíti a 
munkahelyek létrejöttét és a növekedést, 
előmozdítja a kutatást és az innovációt, 
valamint az óceánenergia révén hozzájárul 
az energiabiztonsághoz. Ezenkívül a 
biztonságos és védett tengerek és óceánok a 
hatékony határellenőrzés és a tengeri 
vonatkozású bűncselekmények elleni 
globális küzdelem szempontjából is 
létfontosságúak, mivel ily módon 
kezelhetők a polgárok biztonsági aggályai.

(2) Tekintettel arra, hogy a legkülső 
régiókkal, a tengerentúli országokkal 
és területekkel együtt a világ 
legnagyobb tengeri területe felett 
rendelkezve az Unió az óceánok 
hasznosításában globális tényezőnek 
számít, és a világ tengeri eredetű 
élelmiszereinek ötödik legnagyobb 
előállítójává vált, így, komoly 
felelősséggel bír az óceánok és 
erőforrásaik megóvása, megőrzése és 
fenntartható hasznosítása terén. A 
tengerek és óceánok megőrzése valóban 
elengedhetetlen a világ gyorsan növekvő 
népessége számára. Ez az Unió számára 
egyúttal társadalmi-gazdasági érdek is: 
az ökológiai korlátokon belül fejlődő, 
fenntartható kék gazdaság ösztönzi a 
beruházásokat, elősegíti a munkahelyek 
létrejöttét és a növekedést, előmozdítja a 
kutatást és az innovációt, valamint az 
óceánenergia révén hozzájárul az 
energiabiztonsághoz. Ezenkívül a 
biztonságos és védett tengerek és 
óceánok a hatékony határellenőrzés és a 
tengeri vonatkozású bűncselekmények 
elleni globális küzdelem szempontjából 
is létfontosságúak, mivel ily módon 
kezelhetők a polgárok biztonsági 
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(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6 
meghatározott többéves pénzügyi keretről 
szóló javaslat előírja, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia kell 
a halászati és tengerpolitikát. Az ETHA 
költségvetésének folyó áron 
6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az 
ETHA forrásait meg kell osztani a 
megosztott, a közvetlen és közvetett 
irányítás között. A megosztott irányítás 
keretében nyújtott támogatásra 
5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 
közötti programozási időszak megosztott 
irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai 
meghatározásának az ETHA 2014–2020 
közötti megosztásán kell alapulnia. 
Meghatározott összegeket kell elkülöníteni 
a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre 
és végrehajtásra, valamint a halászati 
gazdálkodással összefüggő és tudományos 
célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetésének és rendkívüli 
szüneteltetésének támogatására szolgáló 
összegek esetében felső határt kell 

(8) Az (EU) xx/xx rendeletben6 
meghatározott többéves pénzügyi 
keretről szóló javaslat előírja, hogy az 
uniós költségvetésnek továbbra is 
támogatnia kell a halászati és 
tengerpolitikát. Az ETHA 
költségvetését legalább 10%-kal 
növelni kell a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi kerethez 
képest. Az ETHA forrásait meg kell 
osztani a megosztott, a közvetlen és 
közvetett irányítás között. A 
megosztott irányítás keretében nyújtott 
támogatásra 87%-ot, a közvetlen és 
közvetett irányítás keretében nyújtott 
támogatásra pedig 13%-ot kell 
előirányozni. A stabilitás biztosítása 
érdekében, különös tekintettel a KHP 
és a tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv célkitűzéseinek elérésére, 
a 2021–2027 közötti programozási 
időszak megosztott irányítás alá tartozó 
nemzeti juttatásai meghatározásának az 
ETHA 2014–2020 közötti megosztásán 
kell alapulnia. Meghatározott 
összegeket kell elkülöníteni a legkülső 
régiók számára, az ellenőrzésre és 
végrehajtásra, a halászati 
gazdálkodással összefüggő és 
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meghatározni. tudományos célú adatgyűjtésre és -
kezelésre, a tengeri és tengerparti 
ökoszisztémák és biológiai sokféleség 
védelmére és helyreállítására, 
valamint a tengerrel kapcsolatos 
ismeretekre, míg a halászati 
tevékenységek végleges 
beszüntetésének és ideiglenes 
szüneteltetésének támogatását és a 
halászhajókba való befektetéseket 
szolgáló összegek esetében felső határt 
kell meghatározni.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6 HL C […], […], […] o. 6 HL C […], […], […] o.
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(21) A kirakodási kötelezettség egyike a 
KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. 
Jelentős változásokat idézett elő az ágazat 
halászati gyakorlataiban, esetenként 
jelentős pénzügyi költségekkel. Ezért 
lehetővé kell tenni, hogy az ETHA az 
egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitással támogassa az 
olyan innovációkat és beruházásokat, 
amelyek hozzájárulnak a kirakodási 
kötelezettség végrehajtásához, például a 
szelektív halászeszközökbe, a kikötői 
infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem 
szándékos fogások értékesítésébe történő 
beruházásokat. Emellett 100 %-os 
maximális támogatási intenzitást kell 
nyújtania a tagállamok közötti halászati 
lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: 
kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek 
tervezésére, fejlesztésére, nyomon 
követésére, értékelésére és kezelésére a 
kirakodási kötelezettség által okozott 
„blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj”-
hatás mérséklése érdekében.

(21) A kirakodási kötelezettség jogi 
kötelezettség és egyike a KHP előtt álló 
legfőbb kihívásoknak. A visszadobás 
környezeti szempontból elfogadhatatlan 
gyakorlatának felszámolását 
eredményezte, valamint jelentős és 
fontos változásokat idézett elő az ágazat 
halászati gyakorlataiban, esetenként 
jelentős pénzügyi költségekkel. A 
tagállamoknak ezért arra kell 
felhasználniuk az ETHA-t, hogy az 
egyéb műveletekre vonatkozónál 
nagyobb támogatási intenzitással 
támogassák az olyan innovációkat és 
beruházásokat, amelyek hozzájárulnak a 
kirakodási kötelezettség teljes körű és 
kellő időben történő végrehajtásához, 
például a szelektív halászeszközökbe, 
valamint az időbeli és térbeli szelekciós 
eljárások alkalmazásába, a kikötői 
infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a 
nem szándékos fogások értékesítésébe 
történő beruházásokat. Emellett 100%-
os maximális támogatási intenzitást kell 
nyújtania a tagállamok közötti halászati 
lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: 
kvótacserék) szolgáló átlátható 
rendszerek tervezésére, fejlesztésére, 
nyomon követésére, értékelésére és 
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kezelésére a kirakodási kötelezettség 
által okozott „blokkoló kvóta hatálya alá 
tartozó faj”-hatás mérséklése érdekében.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az élelmezésbiztonság a hatékony 
és jól szervezett piacon alapul, amely 
javítja az átláthatóságot, a stabilitást, a 
minőséget és az ellátási lánc diverzitását, 
valamint a fogyasztók tájékoztatását. Ebből 
a célból lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa a halászati és akvakultúra-
termékek forgalmazását, összhangban az 
1379/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet15 (a továbbiakban: a közös 
piacszervezésről szóló rendelet) 
célkitűzéseivel. Ezen belül támogatást kell 
biztosítani mindenekelőtt a termelői 
szervezetek létrehozásához, a termelési és 
értékesítési tervek végrehajtáshoz, új 
kereskedelmi értékesítési lehetőségek 
előmozdításához, valamint a piacra 
vonatkozó ismeretek létrehozásához és 
terjesztéséhez.

(33) Az élelmezésbiztonság a tengeri 
környezet védelmén, a halállomány 
fenntartható kezelésén, valamint a 
hatékony és jól szervezett piacon alapul, 
amely javítja az átláthatóságot, a 
stabilitást, a minőséget és az ellátási 
lánc diverzitását, valamint a fogyasztók 
tájékoztatását. Ebből a célból lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA támogassa a 
halászati és akvakultúra-termékek 
forgalmazását, összhangban az 
1379/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet15 (a továbbiakban: a 
közös piacszervezésről szóló rendelet) 
célkitűzéseivel. Mindenekelőtt 
támogatást kell biztosítani többek között 
a termelői szervezetek – beleértve a 
halászati egyesülések és a kisüzemi 
termelők – létrehozásához, a termelési 
és értékesítési tervek végrehajtáshoz, a 
tárolás támogatásához, a promóciós és 
kommunikációs kampányokhoz, új 
kereskedelmi értékesítési lehetőségek 
előmozdításához, a piacokra vonatkozó 
vizsgálatok elvégzéséhez, a Halászati és 
Akvakultúra-termékek Piaca Európai 
Megfigyelőközpontjának (EUMOFA) 
megőrzéséhez és erősítéséhez, valamint 
a piacra vonatkozó ismeretek 
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létrehozásához és terjesztéséhez.
––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Az Európai Parlament és a Tanács 
1379/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről, az 
1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 354., 
2013.12.28., 1. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 
1379/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről, az 
1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 354., 
2013.12.28., 1. o.).
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