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RÖVID INDOKOLÁS

2012. június 12-én a Bizottság ismertette a 2021–2027 közötti időszakot lefedő Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó új jogalkotási javaslatát. Az Alap célja, hogy az 
uniós költségvetésből célzottan támogassa a közös halászati politikát, az Unió 
tengerpolitikáját és az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásait az óceánpolitikai irányítás 
területén, különösen a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel 
összefüggésben. 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság véleményt készítő 
előadójaként örömmel fogadom a Bizottság közleményét, mivel az jó kiindulópontot jelent 
ahhoz, hogy a társjogalkotók optimális módon dolgozhassanak és megállapodásra jussanak. 
Külön köszönet illeti a Bizottságot az Alap környezetvédelmi aspektusának megerősítéséért, 
azért, hogy hangsúlyt helyezett a tengeri ökoszisztémák védelmére és hogy a vonatkozó 
költségvetés 30%-át elvárás szerint – a Párizsi Megállapodás keretében vállalt 
kötelezettségekkel összhangban – az éghajlatváltozás enyhítésére és az ahhoz való 
alkalmazkodásra szánja.

Továbbá véleményem szerint az új alap hatékonyabb és hatásosabb lesz, köszönhetően az 
egyszerűsítésnek, a szubszidiaritásnak, a többi alappal való összehangolásnak és annak, hogy 
immár célzottabban támogatja a közös halászati politika végrehajtását.

A halászat és az akvakultúra hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a táplálkozáshoz. 
Ugyanakkor az Unió jelenleg a halászati termékek több mint 60%-át importálja, ami igencsak 
függő helyzetbe hozza harmadik országoktól. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy magas 
minőségi előírások és megfizethető árak biztosításával ösztönözzük az Unión belülről 
származó halak fogyasztását. Ennek megfelelően az akvakultúrának erősítenie kell pozícióját 
az ágazatban, és el kell érnie a kritikus tömeget, lévén hogy a tenyészetből származó hal 
jelenleg az uniós piacon forgalmazott haltermékek összmennyiségének csupán 20%-át teszi 
ki. 

Mindezek ellenére úgy láttam, hogy a jelentést fontos kiegészíteni egy sor olyan módosítással, 
amelyek eredményeképpen alkalmasabbá és rugalmasabbá tehető annak elkerülése érdekében, 
hogy a halászflottának – annak Unión belüli sokfélesége folytán – felesleges károkat 
okozzunk. 

Fontosnak tartottam, hogy bekerüljön az együttes irányítás eleme, amely a kereskedelmi célú 
halászati tevékenységek, a szabadidős horgászat és az akvakultúra olyan irányítási 
mechanizmusa, melyben a kormányok hatáskörüket megosztják a felhasználók helyi 
közösségeivel, és amelyben azok mindegyike meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel 
bír a tevékenység irányításáról való tájékoztatás és az arra vonatkozó döntések meghozatala 
során. Nem szabad elfelejteni, hogy a halászati övezetek és a halállományok garantálásában 
első fokon érdekelt felek maguk a halászok, hiszen hal nélkül nincs halászat, halászat nélkül 
pedig nincs munkalehetőség sem. Ezért a benyújtott módosításokban igyekeztem a 
lehetőségekhez képest megőrizni a környezeti, gazdasági és szociális fenntarthatóság közti 
egyensúlyt. 

Végezetül úgy vélem, hogy az egyszerűsítés és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
égisze alatt kidolgozható tevékenységek egyértelműsítése a tagállamok számára megkönnyíti 
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az irányítást, csökkenti az adminisztratív terheket és nagyban segíti a tengeri halászati 
ágazatot, egyidejűleg előmozdítva a fenntartható fejlődési célok elérését.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Halászati 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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 
politika (KHP), a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv, az uniós 
tengerpolitika és az Unió által az 
óceánpolitikai irányítás területén tett 
nemzetközi kötelezettségvállalások teljes 
körű és időben történő végrehajtását. Ez a 
finanszírozás a felelős halászati politikák 
mellett az egyik alapvető feltétele a 
fenntartható halászatnak és a tengeri 
biológiai erőforrások megőrzésének, a 
tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való 
ellátás révén biztosított 
élelmezésbiztonságnak, a fenntartható, 
ökológiai korlátokon belül fejlődő kék 
gazdaság növekedésének, valamint az 
egészséges, biztonságos, védett, tiszta és 
fenntarthatóan kezelt tengereknek és 
óceánoknak.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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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 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: 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 aggályai.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(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 többéves 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 
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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 
meghatározni.

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 
meghatározni.

_________________ _________________

6 HL C […]., […]., […]. o. 6 HL C […]., […]., […]. o.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Európa tengerhasznosító ágazata 
több mint 5 millió embert foglalkoztat, 
évente csaknem 500 milliárd EUR-t termel, 
és kellő mértékű munkahelyteremtő 
potenciállal rendelkezik. A globális 
óceángazdaság teljesítménye ma 1,3 billió 
EUR-ra becsülhető, ami 2030-ig több mint 
megduplázódhat. A szén-dioxid-
kibocsátási célértékek teljesítésének 
szükségessége, az erőforrás-hatékonyság 
növelése és a kék gazdaság környezeti 
lábnyomának csökkentése máig jelentős 
innovációs hajtóerő más ágazatokban, így 
például a tengerészeti felszerelések 
előállításában, a hajógyártásban, az 
óceánmegfigyelésben, valamint a kotrás, a 
partvédelem és a tengeri építés területén. A 
tengeri gazdaságba irányuló beruházásokat 
az uniós strukturális alapok biztosították, 
elsősorban az Európai Regionális 

(9) Európa tengerhasznosító ágazata 
több mint 5 millió embert foglalkoztat, 
évente csaknem 500 milliárd EUR-t termel, 
és kellő mértékű munkahelyteremtő 
potenciállal rendelkezik, bár a halfajok 
állományait továbbra is figyelemmel kell 
kísérni, és a túlhalászást megfelelő 
intézkedésekkel kell kivédeni. A globális 
óceángazdaság teljesítménye ma 1,3 billió 
EUR-ra becsülhető, ami 2030-ig több mint 
megduplázódhat. A szén-dioxid-
kibocsátási célértékek teljesítésének 
szükségessége, az erőforrás-hatékonyság 
növelése és a kék gazdaság környezeti 
lábnyomának csökkentése máig jelentős 
innovációs hajtóerő más ágazatokban, így 
például a tengerészeti felszerelések 
előállításában, a hajógyártásban, az 
óceánmegfigyelésben, valamint a kotrás, a 
partvédelem és a tengeri építés területén. A 
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Fejlesztési Alap (ERFA) és az ETHA. Az 
ágazat növekedési potenciáljának 
kibontakoztatásához új beruházási 
eszközöket kell alkalmazni, például az 
InvestEU-t.

tengeri gazdaságba irányuló beruházásokat 
az uniós strukturális alapok biztosították, 
elsősorban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) és az ETHA. Az 
ágazat növekedési potenciáljának 
kibontakoztatásához új beruházási 
eszközöket kell alkalmazni, például az 
InvestEU-t.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul: a fenntartható halászat 
és a tengeri biológiai erőforrások 
védelmének előmozdítása; hozzájárulás az 
uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes 
és fenntartható akvakultúra és piacok 
révén; a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása; a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
erősítése, valamint biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat 
megosztott, közvetlen és közvetett irányítás 
révén kell megvalósítani.

(10) Az ETHA a következő négy 
prioritáson alapul, amelyek teljes 
mértékben összhangban vannak a KHP 
célkitűzéseivel: a fenntartható halászat és a 
tengeri biológiai erőforrások védelmének 
előmozdítása; hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 
fenntartható akvakultúra és piacok révén; a 
fenntartható kék gazdaság elősegítése, 
amely az ökológiai korlátokon belül 
fejlődik és támogatja a virágzó part menti 
közösségeket; a nemzetközi óceánpolitikai 
irányítás erősítése, valamint biztonságos, 
védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt 
tengerek és óceánok biztosítása. Ezeket a 
prioritásokat megosztott, közvetlen és 
közvetett irányítás révén kell 
megvalósítani.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 2020 utáni ETHA-nak 
egyszerűsített rendszeren kell alapulnia, 
előre meghatározott intézkedések, illetve 
uniós szintű, túlságosan előíró jellegű 
támogathatósági szabályok nélkül. Ehelyett 

(11) A 2020 utáni ETHA-nak 
egyszerűsített rendszeren kell alapulnia, 
előre meghatározott intézkedések, illetve 
uniós szintű, túlságosan előíró jellegű 
támogathatósági szabályok nélkül. Ehelyett 
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általános támogatási területeket kell 
meghatározni az egyes prioritásokhoz. A 
tagállamoknak ezért ki kell dolgozniuk 
saját programjukat, amelyben feltüntetik a 
prioritások elérésének legmegfelelőbb 
eszközeit. A programjukban meghatározott 
különféle intézkedések támogathatók az e 
rendeletben és az (EU) xx/xx rendeletben 
[a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
megállapított szabályok értelmében, 
feltéve, hogy az intézkedések besorolhatók 
az e rendeletben meghatározott támogatási 
területekbe. Mindazonáltal össze kell 
állítani a támogatásra nem jogosult 
műveletek listáját, hogy elkerülhetőek
legyenek a halászati állományvédelem 
szempontjából káros következmények; 
ilyen lehet például a halászati kapacitás 
növelését célzó beruházások általános 
tilalma. Ezenkívül a halászflottákkal 
kapcsolatos beruházásokat és 
ellentételezéseket szigorúan ahhoz a 
feltételhez kell kötni, hogy azok 
összhangban legyenek a KHP 
állományvédelmi célkitűzéseivel.

általános támogatási területeket kell 
meghatározni az egyes prioritásokhoz. A 
tagállamoknak ezért ki kell dolgozniuk 
saját programjukat, amelyben feltüntetik a 
prioritások elérésének legmegfelelőbb 
eszközeit. A programjukban meghatározott 
különféle intézkedések támogathatók az e 
rendeletben és az (EU) xx/xx rendeletben 
[a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
megállapított szabályok értelmében, 
feltéve, hogy az intézkedések besorolhatók 
az e rendeletben meghatározott támogatási 
területekbe. Mindazonáltal össze kell 
állítani a támogatásra nem jogosult 
műveletek listáját, hogy elkerülhetők
legyenek a halászati állományvédelem és 
az ökoszisztémák állapotromlása 
szempontjából káros következmények; el 
kell rendelni például a halászati kapacitás 
növelését célzó beruházások általános 
tilalmát. Ezenkívül a halászflottákkal 
kapcsolatos beruházásokat és 
ellentételezéseket szigorúan ahhoz a 
feltételhez kell kötni, hogy azok 
összhangban legyenek a KHP 
állományvédelmi célkitűzéseivel.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 
a Párizsi Megállapodás végrehajtása 
mellett, e rendeletnek hozzá kell járulnia az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 25 %-a 
éghajlat-politikai célokat támogasson. A 
rendelet keretében végrehajtott 
intézkedések nyomán várhatóan az ETHA 
teljes pénzügyi keretösszegének 30 %-a 

(13) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 
a Párizsi Megállapodás végrehajtása 
mellett, e rendeletnek hozzá kell járulnia az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 25 %-a 
éghajlat-politikai célokat támogasson. A 
rendelet keretében végrehajtott 
intézkedések nyomán várhatóan az ETHA 
teljes pénzügyi keretösszegének 30 %-a 
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fog hozzájárulni éghajlat-politikai 
célokhoz. A releváns fellépések 
meghatározására az ETHA kidolgozása és 
végrehajtása folyamán kerül sor, majd e 
fellépéseket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálati folyamatok keretében újra 
kell értékelni.

fog hozzájárulni éghajlat-politikai 
célokhoz. A releváns fellépések, köztük a 
legfőbb szénelnyelőnek minősülő tengeri 
fűágyak és part menti vizes élőhelyek 
védelmét és helyreállítását célzó projektek
meghatározására az ETHA kidolgozása és 
végrehajtása folyamán kerül sor, majd e 
fellépéseket a kapcsolódó értékelések és 
felülvizsgálati folyamatok keretében újra 
kell értékelni.

Indokolás

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület legutóbbi jelentése hangsúlyozza, hogy nemcsak a 
CO2-kibocsátás csökkentését, hanem a CO2 légkörből való eltávolítását is figyelembe kell 
venni.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az ETHA-nak hozzá kell járulnia 
az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek 
eléréséhez. Ezt a hozzájárulást az uniós 
környezetvédelmi mutatók segítségével 
kell nyomon követni, és arról rendszeresen 
be kell számolni az értékelések és az éves 
teljesítményjelentések keretében.

(14) Az ETHA-nak a KHP és a 
2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1a keretén belül hozzá kell járulnia 
az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek 
eléréséhez. Ezt a hozzájárulást az uniós 
környezetvédelmi mutatók segítségével 
kell nyomon követni, és arról rendszeresen 
be kell számolni az értékelések és az éves 
teljesítményjelentések keretében.

_________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a 
tengeri környezetvédelmi politika 
területén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról (tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 
164., 2008.6.25., 19. o.);

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
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15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az 1380/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a „KHP-
rendelet”)7 42. cikke értelmében az Unió 
által az ETHA keretében biztosított 
pénzügyi támogatás feltétele a KHP 
szabályainak betartása. A KHP vonatkozó 
szabályainak eleget nem tévő 
kedvezményezettek kérelmei nem 
fogadhatók be.

(15) Az 1380/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a „KHP-
rendelet”)7 42. cikke értelmében az Unió 
által az ETHA keretében biztosított 
pénzügyi támogatás feltétele a KHP 
szabályainak és a vonatkozó uniós 
környezetvédelmi jogszabályok teljes 
mértékű betartása. Uniós pénzügyi 
támogatás csak azoknak a gazdasági 
szereplőknek és tagállamoknak nyújtható, 
amelyek teljes mértékben eleget tesznek a 
vonatkozó jogi kötelezettségeiknek. A 
KHP vonatkozó szabályainak eleget nem 
tévő kedvezményezettek kérelmei nem 
fogadhatók be.

_________________ _________________

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1380/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a közös halászati politikáról, az 
1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi 
rendelet és a 2004/585/EK tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 354., 2013.12.28., 22. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1380/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a közös halászati politikáról, az 
1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi 
rendelet és a 2004/585/EK tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 354., 2013.12.28., 22. o.).

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az 1380/2013/EU rendeletben 
említett, a KHP-vel összefüggő sajátos 
feltételek kezelése, valamint a KHP 
szabályainak való megfeleléshez való 
hozzájárulás érdekében az (EU) xx/xx 
rendeletben [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] a megszakításra, a 
felfüggesztésre és pénzügyi korrekcióra 
vonatkozóan meghatározott szabályokon 
túlmenően további rendelkezéseket kell 

(16) Az 1380/2013/EU rendeletben 
említett, a KHP-vel összefüggő sajátos 
feltételek kezelése, valamint a KHP 
szabályainak való teljes körű 
megfeleléshez való hozzájárulás érdekében 
az (EU) xx/xx rendeletben [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] a 
megszakításra, a felfüggesztésre és 
pénzügyi korrekcióra vonatkozóan 
meghatározott szabályokon túlmenően 
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megállapítani. Amennyiben egy tagállam 
vagy egy kedvezményezett nem teljesítette 
a KHP szerinti kötelezettségeit, vagy ha a 
Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok 
ilyen kötelezettségszegésre utalnak, a 
Bizottság számára óvintézkedésként 
lehetővé kell tenni a kifizetések 
határidejének a megszakítását. A 
kifizetések határidejének megszakítására 
vonatkozó lehetőségen kívül, valamint a 
nem támogatható kiadások kifizetése 
nyilvánvaló kockázatának elkerülése 
érdekében a KHP-szabályok valamely 
tagállam általi súlyos megsértése esetén a 
Bizottság számára lehetővé kell tenni a 
kifizetések felfüggesztését és pénzügyi 
korrekciók alkalmazását.

további rendelkezéseket kell megállapítani. 
Amennyiben egy tagállam vagy egy 
kedvezményezett nem teljesítette a KHP 
szerinti kötelezettségeit, vagy ha a 
Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok 
ilyen kötelezettségszegésre utalnak, a 
Bizottság számára óvintézkedésként 
lehetővé kell tenni a kifizetések 
határidejének a megszakítását. A 
kifizetések határidejének megszakítására 
vonatkozó lehetőségen kívül, valamint a 
nem támogatható kiadások kifizetése 
nyilvánvaló kockázatának elkerülése 
érdekében a KHP-szabályok valamely 
tagállam általi súlyos megsértése esetén a 
Bizottság számára lehetővé kell tenni a 
kifizetések felfüggesztését és pénzügyi 
korrekciók alkalmazását.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KHP az elmúlt években jelentős 
eredményeket ért el a halállományok 
egészséges szintjének visszaállítása, az 
uniós halászati ágazat nyereségességének 
növelése, valamint a tengeri ökoszisztéma 
megőrzése terén. A KHP társadalmi-
gazdasági és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek elérése érdekében azonban 
még jelentős kihívásokkal kell 
szembenézni. Ehhez a támogatások 2020 
utáni folytatása szükséges, különösen 
azokban a tengermedencékben, ahol 
szerényebb eredményeket sikerült elérni.

(17) A KHP az elmúlt években lépéseket 
tett a halállományok egészséges szintjének 
visszaállítása, az uniós halászati ágazat 
nyereségességének növelése, valamint a 
tengeri ökoszisztéma megőrzése terén. A 
KHP társadalmi-gazdasági és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek teljes 
elérése érdekében azonban még jelentős 
kihívásokkal kell szembenézni, ideértve az 
arra vonatkozó jogi kötelezettséget, hogy 
valamennyi halállományt helyre kell 
állítani és a biomasszaszintet meghaladó 
olyan szinten kell tartani, amely 
maximális fenntartható hozamot képes 
biztosítani. Ehhez a támogatások 2020 
utáni folytatása szükséges, különösen 
azokban a tengermedencékben, ahol 
szerényebb eredményeket sikerült elérni.

Módosítás 12



PE627.712v02-00 12/48 AD\1169823HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A halászat alapvető fontosságú az 
Unió számos part menti közösségének 
megélhetése és kulturális öröksége 
szempontjából, különösen ott, ahol a 
kisüzemi part menti halászat fontos 
szerepet tölt be. Tekintve, hogy az 
átlagéletkor sok halászközösségben 
meghaladja az 50 évet, a generációs 
megújulás és a tevékenységek 
diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

(18) A halászat alapvető fontosságú az 
Unió számos part menti és szigeti 
közösségének megélhetése és kulturális 
öröksége szempontjából, különösen ott, 
ahol a kisüzemi part menti halászat fontos 
szerepet tölt be. Tekintve, hogy az 
átlagéletkor sok halászközösségben 
meghaladja az 50 évet, a generációs 
megújulás és a tevékenységek 
diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A közösi rányítási mechanizmusok 
végrehajtása a hivatásszerű halászati és a 
szabadidős horgászati tevékenységekben 
és akvakultúrában, az érdekelt felek, mint 
például a közigazgatás, a halászati és 
akvakultúra ágazat, a tudományos 
közösség és a civil társadalom közvetlen 
részvételével, amelyek működését a 
döntéshozatal során a felelősségi körök 
igazságos elosztása, valamint az 
ismeretek, információk és közvetlenség 
alapján történő adaptív gazdálkodás 
biztosítja, elősegíti a közös halászati 
politika célkitűzéseinek elérését. Az 
ETHA-nak támogatnia kell e 
mechanizmusok helyi szintű 
végrehajtását.

Indokolás

A közös irányítási modell az ökoszisztémát és az elővigyázatossági megközelítéseket 
tiszteletben tartó biogazdasági irányítás keretében éri el maximális potenciálját. E modellnek 
olyan eszközöket kell biztosítania, amelyek valós idejű választ adnak az adaptív gazdálkodás 
során figyelembe vett változó körülményekre.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az ETHA-nak a KHP az 
1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott gazdasági, a társadalmi és a
foglalkoztatási célkitűzéseinek elérésére 
kell törekednie. Ennek a támogatásnak 
biztosítania kell, hogy a halászati 
tevékenységek környezetvédelmi 
szempontból hosszú távon fenntarthatóak 
legyenek, és hogy kezelésük összhangban 
legyen a gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási előnyök elérésére irányuló 
célkitűzésekkel, valamint hogy 
hozzájáruljanak az élelmiszer-ellátás 
biztosításához.

(19) Az ETHA-nak hozzá kell járulnia a 
KHP – az 1380/2013/EU rendelet 2. 
cikkében meghatározott – gazdasági, 
társadalmi és foglalkoztatási 
célkitűzéseinek eléréséhez. Ennek a 
támogatásnak biztosítania kell, hogy a 
halászati tevékenységek környezetvédelmi 
szempontból hosszú távon fenntarthatóak 
legyenek, és hogy kezelésük összhangban 
legyen az 1380/2013/EU rendelet 2. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
célkitűzésekkel, amelyeknek hozzá kell 
járulniuk a gazdasági, a társadalmi és a 
foglalkoztatási előnyök eléréséhez, 
valamint az élelmiszer-ellátás biztosítására 
irányuló célkitűzésekkel.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az ETHA-ból nyújtott támogatás 
célja a fenntartható, a maximális 
fenntartható hozamon (MFH) alapuló 
halászat megvalósítása és fenntartása, 
valamint a halászati tevékenységek tengeri 
ökoszisztémára gyakorolt negatív 
hatásainak minimalizálása. A 
támogatásnak emellett ki kell terjednie az 
innovációra és az alacsony környezeti 
hatású, az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású halászati gyakorlatokba és 
technikákba történő beruházásokra.

(20) Az ETHA-ból nyújtott 
támogatásnak hozzá kell járulnia az arra 
vonatkozó jogi kötelezettség időben 
történő teljesítéséhez, hogy valamennyi 
halállományt helyre kell állítani és a 
biomasszaszintet meghaladó olyan szinten 
kell tartani, amely maximális fenntartható 
hozamot képes biztosítani, valamint –
amennyiben lehetséges – ki kell 
küszöbölni a halászati tevékenységek 
tengeri ökoszisztémára gyakorolt negatív 
hatásait. A támogatásnak emellett ki kell 
terjednie az innovációra és az alacsony 
környezeti hatású, az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-
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kibocsátású halászati gyakorlatokba és 
technikákba történő beruházásokra, és ki 
kell zárnia az elektromos halászati 
módszerekbe történő beruházásokat.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 legfőbb 
célkitűzéseinek. Ez a kötelezettség a 
tengerbe ürítés környezeti szempontból 
elfogadhatatlan gyakorlatának 
felszámolását eredményezte, valamint
jelentős 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 lényegesen
nagyobb támogatási intenzitással a lehető 
legnagyobb mértékben támogassák az 
olyan innovációkat és beruházásokat, 
amelyek hozzájárulnak a kirakodási 
kötelezettség teljes körű és kellő időben 
történő végrehajtásához, például a 
szelektív halászeszközökbe, időbeli és 
térbeli szelekciós eljárásokba, 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.

Módosítás 17
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Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A kirakodási kötelezettséget az 
Unió valamennyi tagállamában 
egyformán nyomon kell követni a 
kisüzemi halászhajóktól a nagyüzemi 
halászhajókig terjedő teljes spektrumon 
keresztül.

Indokolás

Az Írországban és máshol tevékenykedő kisüzemi halászok állandóan és következetesen arra 
panaszkodnak, hogy az ellenőrzésnek és a büntetésnek, amelyre a legtöbb esetben a part 
menti területeken kerül sor, ők a legkönnyebb célpontjai, míg a nagyobb hajókhoz nehezebb 
hozzáférni, így azokat nehezebb ellenőrizni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények, az 
energiahatékonyság, valamint a fogások 
minőségének javítása érdekében lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA támogassa a 
halászhajók fedélzetét érintő innovációt és 
beruházásokat. Ezek a támogatások 
azonban nem eredményezhetik a halászati 
kapacitás vagy a halfelderítési képesség 
növekedését, és nem nyújtható támogatás 
pusztán az uniós vagy a nemzeti jog 
értelmében kötelező követelményeknek 
való megfelelés céljára. Az előíró 
intézkedéseket nem tartalmazó rendszer 
keretében a tagállamok feladata 
meghatározni e beruházások pontos 
támogathatósági szabályait. A halászhajók 
fedélzetét érintő egészségügyi, biztonsági 
és munkakörülmények tekintetében 
lehetővé kell tenni az egyéb műveletekre 
vonatkozónál nagyobb támogatási 

(22) Az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények, az 
energiahatékonyság, valamint a fogások 
minőségének javítása érdekében lehetővé 
kell tenni, hogy az ETHA támogassa a 
halászhajók fedélzetét érintő innovációt és 
beruházásokat, valamint meghatározott 
egészségügyi kérdéseket. Ezek a 
támogatások azonban nem 
eredményezhetik a halászati kapacitás vagy 
a halfelderítési képesség növekedését, és 
nem nyújtható támogatás pusztán az uniós 
vagy a nemzeti jog értelmében kötelező 
követelményeknek való megfelelés céljára. 
Az előíró intézkedéseket nem tartalmazó 
rendszer keretében a tagállamok feladata 
meghatározni az e beruházásokra és 
támogatásokra vonatkozó pontos 
támogathatósági szabályokat. A 
halászhajók fedélzetét érintő egészségügyi, 
biztonsági és munkakörülmények 
tekintetében lehetővé kell tenni az egyéb 
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intenzitást. műveletekre vonatkozónál nagyobb 
támogatási intenzitást.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Kisüzemi part menti halászati 
tevékenységet a 12 méternél kisebb, 
vontatott halászeszközt igénybe nem vevő 
halászhajók folytatnak. Ez az ágazat az 
Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75 %-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli. A kisüzemi part menti halászatot 
folytató szereplők fő bevételi forrása nagy 
mértékben függ az egészséges 
halállományoktól. Az ETHA-nak ezért – az 
ellenőrzéssel és végrehajtással kapcsolatos 
tevékenységek esetében is – 100 %-os 
támogatási intenzitás biztosításával 
kedvezményes elbánásban kell részesítenie 
a kisüzemi kedvezményezetteket, hogy 
ösztönözze őket a fenntartható halászati 
gyakorlatok alkalmazására. Ezenfelül 
bizonyos támogatási területeket a kisüzemi 
halászat céljára kell fenntartani azokban a 
flottaszegmensekben, ahol a halászati 
kapacitás egyensúlyban van a 
rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel; 
ilyen lehet például a használt hajók 
beszerzésének és a hajtómű cseréjének 
vagy korszerűsítésének támogatása. A 
tagállamok programjainak ezenkívül 
szintén tartalmaznia kell egy, a kisüzemi 
part menti halászatra irányuló cselekvési 
tervet, amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

(28) Kisüzemi part menti halászati 
tevékenységet a 12 méternél kisebb, 
vontatott halászeszközt igénybe nem vevő 
halászhajók folytatnak. Ez az ágazat az 
Unióban lajstromozott összes halászhajó 
közel 75 %-át és a halászati ágazat által 
létrehozott összes álláshely csaknem felét 
képviseli. A kisüzemi part menti halászatot 
folytató szereplők fő bevételi forrása nagy 
mértékben függ az egészséges 
halállományoktól. Az ETHA-nak ezért – az 
ellenőrzéssel és végrehajtással kapcsolatos 
tevékenységek esetében is – 100%-os 
támogatási intenzitás biztosításával 
kedvezményes elbánásban kell részesítenie 
a kisüzemi kedvezményezetteket, hogy a 
KHP célkitűzéseivel összhangban
ösztönözze őket a fenntartható halászati 
gyakorlatok alkalmazására. Ezenfelül 
bizonyos támogatási területeket a kisüzemi 
halászat céljára kell fenntartani azokban a 
flottaszegmensekben, ahol a halászati 
kapacitás egyensúlyban van a 
rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel; 
ilyen lehet például a használt hajók 
beszerzésének és a motor cseréjének vagy 
korszerűsítésének, valamint a fiatal 
halászoknak a támogatása. A tagállamok 
programjainak ezenkívül szintén 
tartalmaznia kell egy, a kisüzemi part 
menti halászatra irányuló cselekvési tervet, 
amelyet olyan mutatók alapján kell 
nyomon követni, amelyekre vonatkozóan 
mérföldköveket és célokat szükséges 
meghatározni.

Módosítás 20
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Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A halászat és az akvakultúra 
hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a 
táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió 
jelenleg halászati termékeinek több mint 
60 %-át importálja, ezért nagy mértékben 
függ harmadik országoktól. Fontos kihívás 
az Unióban előállított, jó minőségű 
halprotein fogyasztásának ösztönzése, 
valamint, hogy az ilyen termékek elérhető 
áron álljanak a fogyasztók rendelkezésére.

(31) A halászat és a fenntartható
akvakultúra hozzájárul az 
élelmezésbiztonsághoz és a táplálkozáshoz. 
Ugyanakkor az Unió jelenleg halászati 
termékeinek több mint 60%-át importálja, 
ezért nagy mértékben függ harmadik 
országoktól. Fontos kihívás az Unióban 
előállított, jó minőségű halprotein 
fogyasztásának ösztönzése, valamint, hogy 
az ilyen termékek elérhető áron álljanak a 
fogyasztók rendelkezésére.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és 
növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult 
adminisztratív eljárások, például a 
területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban kell 
lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti fenntarthatóság, a 
termelő beruházások, az innováció, a 
szakmai készségek elsajátítása, a 
munkakörülmények javítása, valamint a 
kritikus terület- és természetgazdálkodási 
szolgáltatásokat biztosító kompenzációs 

(32) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA 
támogassa az akvakultúra előmozdítását és 
fenntartható fejlesztését, beleértve az 
édesvízi akvakultúrát és az 
akvakultúrának az invazív fajokkal és 
betegségekkel szembeni védelmét is, a vízi 
állatok és növények élelmiszer és egyéb 
nyersanyagok előállítása céljából történő 
tenyésztése, illetve termesztése érdekében. 
Egyes tagállamokban továbbra is túl
bonyolult adminisztratív eljárások, például 
a területhez való nehéz hozzáférés és 
nehézkes engedélyezési eljárások vannak 
érvényben, amelyek megnehezítik az 
ágazat számára a tenyésztett termékek 
megítélésének és versenyképességének 
javítását. A támogatásnak összhangban kell 
lennie az akvakultúrára irányuló, az 
1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott 
többéves nemzeti stratégiai tervekkel. 
Különösen a környezeti 
fenntarthatóságnak, a termelő 
beruházásoknak, az innovációnak, az 
akvakultúrának súlyos károkat okozó 
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intézkedéseknek kell támogathatónak 
lenniük. A közegészségügyi 
intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt 
állományokra vonatkozó biztosítási 
rendszereket és az állategészségügyi és 
állatjóléti intézkedéseket is indokolt 
támogathatóvá tenni. A termelő 
beruházások esetében azonban a támogatás 
nyújtására csak pénzügyi eszközök és az 
InvestEU révén kerül sor, amelyek 
nagyobb tőkeáttételt kínálnak a piacokon, 
és ezért nagyobb jelentőséggel bírnak, mint 
az ágazat finanszírozási kihívásainak 
kezeléséhez nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások.

meghatározott betegségek és invazív fajok 
ellenőrzésének, a szakmai készségek 
elsajátításának, a munkakörülmények 
javításának, valamint a kritikus terület- és 
természetgazdálkodási szolgáltatásokat 
biztosító kompenzációs intézkedéseknek 
kell támogathatónak lenniük. A 
közegészségügyi intézkedéseket, az 
akvakultúrában nevelt állományokra 
vonatkozó biztosítási rendszereket és az 
állategészségügyi és állatjóléti 
intézkedéseket is indokolt támogathatóvá 
tenni. A termelő beruházások esetében 
azonban a támogatás nyújtására csak 
pénzügyi eszközök és az InvestEU révén 
kerül sor, amelyek nagyobb tőkeáttételt 
kínálnak a piacokon, és ezért nagyobb 
jelentőséggel bírnak, mint az ágazat 
finanszírozási kihívásainak kezeléséhez 
nyújtott vissza nem térítendő támogatások.

Indokolás

Összhangban az Európai Parlament „A fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-
ágazat felé: a jelenlegi helyzet és a jövőbeli kihívások“ című, 2018. június 12-i 
állásfoglalásával (2017/2118 (INI)).

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

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 rendelet (a továbbiakban: a közös 
piacszervezésről szóló rendelet)15

célkitűzéseivel. Ezen belül támogatást kell 
biztosítani mindenekelőtt a termelői

(33) Az élelmezésbiztonság a tengeri 
környezet védelmén, a halállomány 
fenntartható kezelésén, a KHP teljes körű 
végrehajtásán, 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 rendelet (a továbbiakban: a közös 
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szervezetek létrehozásához, a termelési és 
értékesítési tervek végrehajtáshoz, új 
kereskedelmi értékesítési lehetőségek 
előmozdításához, valamint a piacra 
vonatkozó ismeretek létrehozásához és 
terjesztéséhez.

piacszervezésről szóló rendelet)15

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.

_________________ _________________

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.).

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A part menti régiókban a 
munkahelyteremtés a fenntartható kék 
gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére 
támaszkodik, amely felfrissíti e régiók 
társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító 
ágazatok és szolgáltatások teljesítménye 
várhatóan felül fogja múlni a globális 
gazdaság növekedését, és 2030-ra 
jelentősen hozzá fog járulni a 
foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A 
kék növekedés fenntarthatósága az új 
tengeri vállalkozások és a biogazdaságot 
célzó innováción és beruházásokon múlik, 
ideértve a fenntartható idegenforgalmi 
modelleket, az óceánalapú megújuló 
energiát, az innovatív, csúcstechnológiát 
képviselő hajógyártást, valamint az új 
kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek 
munkahelyeket létrehozni, miközben a 
helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. 

(35) A part menti régiókban és a 
szigeteken a munkahelyteremtés gyakran a 
fenntartható kék gazdaság helyileg 
ösztönzött fejlesztésére támaszkodik, 
amely felfrissíti e régiók társadalmi 
szerkezetét. Az óceánhasznosító ágazatok 
és szolgáltatások teljesítménye várhatóan 
felül fogja múlni a globális gazdaság 
növekedését, és 2030-ra jelentősen hozzá 
fog járulni a foglalkoztatáshoz és a 
növekedéshez. A kék növekedés 
fenntarthatósága az új tengeri 
vállalkozások és a biogazdaságot célzó 
innováción és beruházásokon múlik, 
ideértve a fenntartható idegenforgalmi 
modelleket, az óceánalapú megújuló 
energiát, az innovatív, csúcstechnológiát 
képviselő hajógyártást, valamint az új 
kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek 
munkahelyeket létrehozni, miközben a 
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Miközben a fenntartható kék gazdaságba 
irányuló közberuházásokat az uniós 
költségvetés egészében érvényesíteni kell, 
az ETHA-nak különös figyelmet kell 
fordítania a fenntartható kék gazdaság 
fejlődését elősegítő feltételek 
megteremtésére és a szűk keresztmetszetek 
megszüntetésére a beruházások elősegítése 
és az új piacok, technológiák és 
szolgáltatások fejlesztése érdekében. A 
fenntartható kék gazdaság támogatását 
megosztott, közvetlen és közvetett 
irányítással kell megvalósítani.

helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. 
Miközben a fenntartható kék gazdaságba 
irányuló közberuházásokat az uniós 
költségvetés egészében érvényesíteni kell, 
az ETHA-nak különös figyelmet kell 
fordítania a fenntartható kék gazdaság 
fejlődését elősegítő feltételek 
megteremtésére és a szűk keresztmetszetek 
megszüntetésére a beruházások elősegítése 
és az új piacok, technológiák és 
szolgáltatások fejlesztése érdekében. A 
fenntartható kék gazdaság támogatását 
megosztott, közvetlen és közvetett 
irányítással kell megvalósítani.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Lehetővé kell tenni, hogy 
megosztott irányítás keretében az ETHA az 
adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása 
révén támogassa a fenntartható kék 
gazdaságot a tengeri környezet állapotával 
kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében. 
E támogatásnak a 92/43/EGK irányelv és a 
2009/147/EK irányelv követelményeinek 
teljesítésére és a tengeri területrendezés 
támogatására kell irányulnia, valamint arra, 
hogy az európai tengeri megfigyelési és 
adathálózat segítségével javuljon az 
adatminőség és intenzívebbé váljon az 
adatmegosztás.

(37) Lehetővé kell tenni, hogy 
megosztott irányítás keretében az ETHA az 
adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása 
révén támogassa az ökológiai korlátokon 
belül fejlődő, fenntartható kék gazdaságot 
a tengeri környezet állapotával kapcsolatos 
ismeretek bővítése érdekében. E 
támogatásnak a 92/43/EGK irányelv és a 
2009/147/EK irányelv követelményeinek 
teljesítésére és a tengeri területrendezés 
támogatására kell irányulnia, valamint arra, 
hogy az európai tengeri megfigyelési és 
adathálózat segítségével javuljon az 
adatminőség és intenzívebbé váljon az 
adatmegosztás.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Globális szereplőként az Unió 
szilárdan elkötelezte magát a nemzetközi 

(40) Globális szereplőként az Unió 
szilárdan elkötelezte magát a nemzetközi 
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óceánpolitikai irányítás támogatása iránt, 
összhangban az „Nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink 
jövőjét biztosító menetrend” című, a
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett 2016. november 10-i közös 
közleménnyel17. Az Unió óceánpolitikai 
irányításra vonatkozó politikája olyan új 
politika, amely az óceánokat integrált 
módon kezeli. A nemzetközi óceánpolitikai 
irányítás nem csupán a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrend és különösen a 14. 
fenntartható fejlesztési cél („Az óceánok, 
tengerek és tengeri erőforrások megőrzése 
és fenntartható hasznosítása a fenntartható 
fejlődés céljait követve”) elérése 
szempontjából bír központi jelentőséggel, 
hanem abból a szempontból is, hogy a jövő 
generációi számára biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok legyenek biztosíthatók. Az 
Uniónak teljesítenie kell ezeket a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokat, 
valamint bilaterális, regionális és 
multilaterális szinten elő kell mozdítania a 
jobb nemzetközi óceánpolitikai irányítást, 
ideértve a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat megelőzését, 
megakadályozását és felszámolását, a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
keretének fejlesztését, az óceánokra és 
tengerekre nehezedő terhelés mérséklését, 
a fenntartható kék gazdaság feltételeinek 
megteremtését, valamint a nemzetközi 
óceánkutatás és az óceánokkal kapcsolatos 
adatok megerősítését.

óceánpolitikai irányítás támogatása iránt, 
összhangban az „Nemzetközi 
óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink 
jövőjét biztosító menetrend” című, a 
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett 2016. november 10-i közös 
közleménnyel17. Az Unió óceánpolitikai 
irányításra vonatkozó politikája olyan új 
politika, amely az óceánokat integrált 
módon kezeli. A nemzetközi óceánpolitikai 
irányítás nem csupán a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrend és különösen a 14. 
fenntartható fejlesztési cél („Az óceánok, 
tengerek és tengeri erőforrások megőrzése 
és fenntartható hasznosítása a fenntartható 
fejlődés céljait követve”) elérése 
szempontjából bír központi jelentőséggel, 
hanem abból a szempontból is, hogy a jövő 
generációi számára biztonságos, védett, 
tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és 
óceánok legyenek biztosíthatók. Az 
Uniónak teljesítenie kell ezeket a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokat, 
valamint bilaterális, regionális és 
multilaterális szinten elő kell mozdítania a 
jobb nemzetközi óceánpolitikai irányítást
és vezető szerepet kell játszania abban, 
ideértve a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat megelőzését, 
megakadályozását és felszámolását, a 
nemzetközi óceánpolitikai irányítás 
keretének fejlesztését, az óceánokra és 
tengerekre nehezedő terhelés mérséklését, 
a fenntartható kék gazdaság feltételeinek 
megteremtését, valamint a nemzetközi 
óceánkutatás és az óceánokkal kapcsolatos 
adatok megerősítését.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 17 JOIN(2016) 49

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A jelenlegi ETHA keretében 
működő fizetési eljárás a jelentések szerint 
nem megfelelő, mivel az alkalmazás négy 
éve alatt csak annak 11%-át használták 
fel. Ezt az eljárást javítani kell annak 
érdekében, hogy a kedvezményezett 
számára – különösen az egyének vagy 
családok tekintetében – felgyorsítsák a 
kifizetéseket.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az (EU) [...] rendelettel [az Unió 
általános költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról szóló rendelet], a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel19, a 2988/95/EK, 
Euratom tanácsi rendelettel20, a 
2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelettel21

és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel22

összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok – köztük a 
csalás – megelőzését, feltárását, 
korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, 
jogalap nélkül kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszafizettetését és adott esetben 
közigazgatási szankciók alkalmazását. Az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel és a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel 
összhangban vizsgálatokat – többek között 
helyszíni ellenőrzéseket és szemléket –
végezhet annak megállapítása céljából, 
hogy történt-e csalás, korrupció vagy 
bármilyen más jogellenes tevékenység, 
amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az 
(EU) 2017/1939 rendeletnek megfelelően 

(47) Az (EU) [...] rendelettel [az Unió 
általános költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról szóló rendelet], a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel19, a 2988/95/EK, 
Euratom tanácsi rendelettel20, a 
2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelettel21

és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel22

összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit 
arányos intézkedésekkel kell védeni, 
ideértve a szabálytalanságok – köztük a 
csalás – megelőzését, feltárását, 
korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, 
jogalap nélkül kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszafizettetését és adott esetben 
közigazgatási szankciók alkalmazását. Az 
Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) 
a 883/2013/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel és a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel 
összhangban vizsgálatokat – többek között 
helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – kell 
végeznie annak megállapítása céljából, 
hogy történt-e csalás, korrupció vagy 
bármilyen más jogellenes tevékenység, 
amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az 
(EU) 2017/1939 rendeletnek megfelelően 
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az Európai Ügyészség kinyomozhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv23 szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő csalást és más 
bűncselekményeket. Az (EU) xx/xx 
rendelettel [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] összhangban 
minden olyan személynek vagy 
szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, maradéktalanul 
együtt kell működnie az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, biztosítania kell a 
Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség 
és az Európai Számvevőszék számára a 
szükséges jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak. Az ETHA kezelése 
és végrehajtása során a tagállamoknak az 
(EU) xx/xx rendelettel [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] és az (EU) 
xx/xx rendelettel [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] összhangban biztosítaniuk 
kell az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmét.

az Európai Ügyészségnek ki kell 
nyomoznia és büntetőeljárás alá kell 
vonnia az (EU) 2017/1371 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv23 szerinti, az 
Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más 
bűncselekményeket. Az (EU) xx/xx 
rendelettel [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] összhangban 
minden olyan személynek vagy 
szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, maradéktalanul 
együtt kell működnie az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, biztosítania kell a 
Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség 
és az Európai Számvevőszék számára a 
szükséges jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak. Az ETHA kezelése 
és végrehajtása során a tagállamoknak az 
(EU) xx/xx rendelettel [az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló rendelet] és az (EU) 
xx/xx rendelettel [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] összhangban biztosítaniuk 
kell az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmét.

_________________ _________________

19 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

20 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

20 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

21 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 

21 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
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védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

22 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

22 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen 
büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 
o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen 
büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 
o.).

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az uniós források felhasználása és 
az e forrásokkal való eredményes 
pénzgazdálkodás – és különösen a 
felhasznált pénzösszegek nyilvános 
ellenőrzésének megerősítése – tekintetében 
az átláthatóság fokozása érdekében 
indokolt előírni, hogy bizonyos, az ETHA 
keretében finanszírozott műveletekre 
vonatkozó információkat az (EU) xx/xx 
rendeletnek [a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet] megfelelően közzé kell 
tenni egy tagállami weboldalon. 
Amennyiben valamely tagállam közzéteszi 
az ETHA keretében finanszírozott 
műveletekkel kapcsolatos információkat, 
be kell tartani a személyes adatok 
védelmére vonatkozóan az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben24

meghatározott szabályokat.

(48) Az uniós források felhasználása és 
az e forrásokkal való eredményes 
pénzgazdálkodás – és különösen a 
felhasznált pénzösszegek nyilvános 
ellenőrzésének megerősítése – tekintetében 
az átláthatóság fokozása érdekében 
indokolt előírni, hogy valamennyi, az 
ETHA keretében finanszírozott 
műveletekre vonatkozó információt az 
(EU) xx/xx rendeletnek [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
megfelelően közzé kell tenni egy tagállami 
weboldalon. Amennyiben valamely 
tagállam közzéteszi az ETHA keretében 
finanszírozott műveletekkel kapcsolatos 
információkat, be kell tartani a személyes 
adatok védelmére vonatkozóan az (EU) 
2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben24 meghatározott szabályokat.

_________________ _________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
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védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „produktív akvakultúra-
beruházások”: az akvakultúrás termeléshez 
szükséges létesítmények építésébe, 
bővítésébe és korszerűsítésébe, vagy az ott 
használt berendezésekbe történő beruházás;

12. „produktív akvakultúra-
beruházások”: az akvakultúrás termeléshez 
szükséges létesítmények építésébe, 
bővítésébe és korszerűsítésébe, az 
innovációba, vagy az ott használt 
berendezésekbe történő beruházás;

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „fenntartható kék gazdaság”: az 
egységes piacon végzett minden olyan 
ágazati és ágazatokon átívelő gazdasági 
tevékenység, amely az óceánokkal, 
tengerekkel, partvidékekkel és belvizekkel 
kapcsolatos, kiterjed az Unió legkülső 
régióira és tengeri kijárattal nem 
rendelkező országaira, magában foglalja a 
feltörekvő ágazatokat és a nem piaci árukat 
és szolgáltatásokat, és összhangban áll az 
Unió környezetvédelmi jogszabályaival.

15. „fenntartható kék gazdaság”: az 
ökológiai korlátokon belül az egységes 
piacon végzett minden olyan ágazati és 
ágazatokon átívelő gazdasági tevékenység, 
amely az óceánokkal, tengerekkel, 
partvidékekkel és belvizekkel kapcsolatos, 
kiterjed az Unió legkülső régióira és 
tengeri kijárattal nem rendelkező 
országaira, magában foglalja a feltörekvő 
ágazatokat és a nem piaci árukat és 
szolgáltatásokat, és összhangban áll az 
Unió környezetvédelmi jogszabályaival a 
tengeri ökoszisztémák helyreállítása és 
fenntartása, valamint a sérülékeny 
természeti erőforrások, áruk és 
szolgáltatások védelme érdekében.

Módosítás 31
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „közös irányítás“: olyan 
partnerségi megállapodás, amelyben a 
kormány, az erőforrások helyi 
felhasználóinak közössége (halászok), 
külső szereplők (nem kormányzati 
szervezetek, kutatóintézetek) és időnként 
más halászatok és a part menti erőforrás-
gazdálkodásban érdekelt felek 
(hajótulajdonosok, halkereskedők, 
hitelügynökségek vagy hitelezők, 
turisztikai ágazat stb.) megosztják a 
halászati gazdálkodás feletti 
döntéshozatallal kapcsolatos felelősséget 
és hatáskört.

Indokolás

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) terminológiaportálján (FAO 
term portal) szereplő fogalommeghatározás. http://www.fao.org/faoterm/en/

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a fenntartható halászat és a tengeri 
biológiai erőforrások védelmének 
előmozdítása;

1. a fenntartható halászat és a tengeri 
biológiai erőforrások védelmének 
előmozdítása a társadalmi-gazdasági 
vonatkozások figyelembevételével;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. hozzájárulás az uniós 
élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és 

2. hozzájárulás az uniós élelmiszer- és 
élelmezésbiztonsághoz versenyképes és 
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fenntartható akvakultúra és piacok révén; fenntartható akvakultúra és piacok révén;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek támogatása;

3. a fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és a virágzó 
part menti közösségek és halászterület 
támogatása;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron 
6 140 000 000 EUR.

(1) Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő többéves végrehajtására 
szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 
6 140 000 000 EUR.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamonként allokált uniós 
pénzügyi támogatás legalább 15 %-át a 
19. és a 20. cikkben említett támogatási 
területekhez kell hozzárendelni. Az uniós 
vizekhez hozzáféréssel nem rendelkező 
tagállamok alacsonyabb százalékot is 
megállapíthatnak az ellenőrzési és 
adatgyűjtési feladataik mértéke szerint.

törölve

Indokolás

Az allokációt az egyes tagállamok azonosított igényei szerint kell megállapítani. A túlzott 
allokáció fel nem használt pénzeszközöket vagy felesleges kiadásokat eredményezne.
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Minden forrás, amelyet a 19. és 20. 
cikk alapján nem használnak fel 
ellenőrzésre és adatgyűjtésre, 
átcsoportosítható az Európai Halászati 
Ellenőrző Hivatalnak.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázására és a fenntartható kék 
gazdasági ágazatok fejlesztésére vonatkozó 
stratégia;

a) a halászati erőforrások fenntartható 
kiaknázására és az ökológiai korlátokon 
belül fejlődő, fenntartható kék gazdasági 
ágazatok fejlesztésére vonatkozó stratégia;

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság minden 
tengermedencéhez elemzést készít, 
amelyben jelzi az adott tengermedence 
alapvető erősségeit és gyengeségeit a KHP
célkitűzéseinek elérése szempontjából, 
amint azt a 1380/2013/EU rendelet 2. 
cikke ismerteti. Az elemzésnek adott 
esetben figyelembe kell vennie a meglévő 
tengermedence- és makroregionális 
stratégiákat.

(5) A Bizottság a megfelelő 
Tanácsadó Testületek véleményének 
megismerését követően minden 
tengermedencéhez elemzést készít, 
amelyben jelzi az adott tengermedence 
alapvető erősségeit és gyengeségeit a 
KHP-nak az 1380/2013/EU rendelet 2. 
cikkében ismertetett célkitűzéseinek 
elérése, valamint a 2008/56/EK 
irányelvben említett jó környezeti állapot 
elérése szempontjából. Az elemzésnek 
adott esetben figyelembe kell vennie a 
meglévő tengermedence- és 
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makroregionális stratégiákat.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) azon invazív idegen fajok célzott 
ellenőrzése, amelyek jelentősen ronthatják 
az akvakultúra- és a halászati ágazat 
termelékenységét;

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) az innovatív szelektív 
halászeszközök kutatásának és az egész 
Unióban történő használatának a 
támogatása többek között az 
1380/2013/EU rendelet 27. cikkével 
összhangban;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a fenntartható kék gazdaság 
társadalmi-gazdasági teljesítményének
legújabb bizonyítékai, különösen a 
halászati és akvakultúra-ágazatban;

e) a környezetvédelmi prioritások és a 
fenntartható kék gazdaság társadalmi-
gazdasági teljesítménye közötti egyensúly
legújabb bizonyítékai, különösen a 
halászati és akvakultúra-ágazatban;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – i pont



PE627.712v02-00 30/48 AD\1169823HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a program hozzájárulása az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz.

i) a program hozzájárulása az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz, többek között a CO2-
kibocsátások üzemanyag-megtakarítással 
történő csökkentése révén.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Szerződés 107. 108. és 109. 
cikke azonban nem vonatkozik a 
tagállamok által az e rendelet szerint 
teljesített és a Szerződés 42. cikkének 
hatálya alá tartozó kifizetésekre.

(2) A Szerződés 107. 108. és 109. 
cikke azonban nem vonatkozik a 
tagállamok által az e rendelet szerint 
teljesített kifizetésekre.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28

42. cikke vagy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet 90. cikke szerinti, vagy az Európai 
Parlament és a Tanács által elfogadott 
egyéb jogszabály szerinti súlyos jogsértést 
követett el;

a) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28

42. cikke vagy az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet 90. cikke szerinti, vagy az Európai 
Parlament és a Tanács által elfogadott 
egyéb jogszabály szerinti jogsértést 
követett el;

_________________ _________________

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete 
(2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet 
módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül 

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete 
(2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat 
megelőzésére, megakadályozására és 
felszámolására irányuló közösségi rendszer 
létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet 
módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül 
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helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. 
o.).

helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. 
o.).

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kedvezményezettnek a 
támogatási kérelem benyújtását követően, a 
művelet végrehajtásának teljes időszaka 
alatt és a számára nyújtott végső kifizetést 
követő ötéves időszak alatt is meg kell 
felelnie az (1) bekezdésben említett 
befogadhatósági feltételeknek.

(2) A kedvezményezettnek a 
támogatási kérelem benyújtását követően, a 
művelet végrehajtásának teljes időszaka 
alatt és a számára nyújtott végső kifizetést 
követően is meg kell felelnie az (1) 
bekezdésben említett befogadhatósági 
feltételeknek.

Indokolás

Egyetlen gazdasági szereplő vagy kedvezményezett sem követhet el súlyos jogsértéseket, nem 
vehet részt jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatban, illetve nem követhet el 
más környezetvédelmi bűncselekményeket.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a befogadhatatlanságot kiváltó 
küszöb, valamint az (1) és (3) bekezdésben 
említett befogadhatatlansági időtartam 
hosszának megállapítása; ezen 
időtartamnak arányosnak kell lennie a 
súlyos jogsértés, bűncselekmény vagy 
csalás jellegével, súlyosságával, 
időtartamával vagy ismétlődésével, és 
legalább egy évnek kell lennie;

a) a befogadhatatlanságot kiváltó 
küszöb, valamint az (1) és (3) bekezdésben 
említett befogadhatatlansági időtartam 
hosszának megállapítása; ezen 
időtartamnak arányosnak kell lennie a 
jogsértés, bűncselekmény vagy csalás 
jellegével, súlyosságával, időtartamával 
vagy ismétlődésével, és legalább egy évnek 
kell lennie;

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) halászhajók építése és beszerzése 
vagy importálása, amennyiben az e 
rendelet másképpen nem rendelkezik;

b) halászhajók építése, beszerzése 
vagy – többek között motorcsere révén 
történő – korszerűsítése, vagy halászhajók 
importálása, amennyiben e rendelet 
másképp nem rendelkezik;

Indokolás

A felszerelések korszerűsítése vagy cseréje gyakran nagyobb hatékonysággal és nagyobb 
halfogási kapacitással jár. Ilyen formában a motor korszerűsítésére és cseréjére irányuló 
intézkedések sértenék a 14.6. fenntartható fejlesztési célt (SDG 14.6), amely megtiltja a 
halászati kapacitás növelésre irányuló támogatásokat. Még ha a régi motorok 
korszerűsítésének vagy cseréjének feltételeként ki is kötnék, hogy az új vagy felújított motor 
teljesítménye a régiével legfeljebb egyenértékű lehet, ez nem feltétlenül fogja csökkenteni a 
hajó halfogási képességét. Az Európai Számvevőszék megállapította, hogy az „üzemanyag-
takarékos“ motorok beszerelése is ösztönzést jelent az érintett hajók számára a halászati 
erőkifejtésük fokozására.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) olyan műveletek, amelyek 
magukban foglalják az elektromos 
halászat bármely formáját;

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) közvetlen állománypótlás, kivéve, 
ha azt valamely uniós jogi aktus 
állományvédelmi intézkedésként 
kifejezetten előírja, illetve kísérleti 
állománypótlás esetén.

g) közvetlen állománypótlás, kivéve, 
ha azt valamely uniós jogi aktus 
állományvédelmi vagy telepítési 
intézkedésként kifejezetten előírja, illetve 
kísérleti állománypótlás esetén.
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a halászhajók fedélzetén 
végrehajtott olyan beruházások, amelyek 
az uniós vagy nemzeti jogban előírt 
követelmények betartásához szükségesek, 
ideértve a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetek összefüggésében 
az Unióra háruló kötelezettségekből eredő 
követelményeket;

törölve

Indokolás

Nehezen belátható, hogy miért ne szabadna támogathatóknak tekinteni azon beruházásokat, 
amelyek például az új felszereléssel, ellenőrzési rendszerekkel vagy a felszerelés 
átalakításával kapcsolatos jogi követelmények betartásához szükségesek.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) olyan halászhajók fedélzetén 
végrehajtott beruházások, amelyek a 
támogatási kérelem benyújtásának évét 
megelőző két naptári év mindegyikében 
kevesebb mint 60 napot töltöttek a 
tengeren.

törölve

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) működési költségek, például a 
halászhajók biztosítása, általános 
költségei, üzemanyaga vagy olyan 
felszerelései, amelyek csak a hajó 
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működőképességét vagy navigálhatóságát 
biztosítják, például a kötelek, kötelező 
biztonsági és védelmi követelmények és 
karbantartási szolgáltatások.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e fejezet alapján nyújtott 
támogatásnak hozzá kell járulnia a KHP-
nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott környezetvédelmi, 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
célkitűzései megvalósításához.

(1) Az e fejezet alapján nyújtott 
támogatásnak hozzá kell járulnia a KHP-
nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében 
meghatározott környezetvédelmi, 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
célkitűzései megvalósításához, és 
ösztönöznie kell az érdekelt felek közötti 
szociális párbeszédet.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ágazat értékláncának 
megerősítése és a marketingstratégiák 
előmozdítása;

c) az ágazat értékláncának létrehozása 
és megerősítése és a marketingstratégiák 
előmozdítása;

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a hitelekhez, biztosítási 
termékekhez és pénzügyi eszközökhöz való 
hozzáférés megkönnyítése;

Módosítás 57
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények javítása a halászhajók 
fedélzetén;

e) az egészségügyi, biztonsági és 
munkakörülmények javítása a halászhajók 
fedélzetén, ami vonzóbbá teheti az 
ágazatot a fiatalok számára, valamint 
jelentősen csökkentheti a tengeri 
balesetek előfordulását;

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a tevékenységek diverzifikálása a 
tágabb értelemben vett fenntartható kék 
gazdaságban;

h) a tevékenységek diverzifikálása a 
tágabb értelemben vett fenntartható kék 
gazdaságban, ami az ökológiai korlátokon 
belül fejlődik;

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) megfelelő környezet létrehozása a 
közös irányítással megvalósítandó helyi 
tervek kidolgozásához.

Indokolás

A közös irányítási modell az ökoszisztémát és az elővigyázatossági megközelítéseket 
tiszteletben tartó biogazdasági irányítás keretében éri el maximális potenciálját. E modellnek 
olyan eszközöket kell biztosítania, amelyek valós idejű választ adnak az adaptív gazdálkodás 
során figyelembe vett változó körülményekre.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
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17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett támogatást a halászati 
tevékenységek végleges beszüntetéséért 
járó ellentételezés útján adják, teljesülniük 
kell az alábbi feltételeknek:

(2) Kivételes esetekben az (1) 
bekezdésben említett támogatás adható a 
halászati tevékenységek végleges 
beszüntetéséért járó ellentételezés útján, 
feltéve, hogy teljesülnek az alábbi 
feltételek:

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a beszüntetés az 1380/2013/EU 
rendelet 22. cikkének (4) bekezdésében 
említett cselekvési terv egyik eszköze;

a) a beszüntetés az 1380/2013/EU 
rendelet 22. cikkének (4) bekezdésében 
említett, a flottakapacitás csökkentését 
célzó cselekvési terv egyik eszköze;

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a beszüntetés a teljes halászati 
kapacitás csökkenését eredményezi, mivel 
a kapott pénzt nem fektetik be újra az 
ágazatba;

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati és akvakultúra-vállalkozások 
számára, hogy elősegítse az olyan 
kockázatkezelési eszközökhöz való 
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hozzáférésüket, mint például a biztosítási 
kötvényekkel vagy a kölcsönös befektetési 
alapokkal kapcsolatos ösztönzők, hogy 
fedezni tudják a következő események 
közül egy vagy több bekövetkezése miatti 
károkokat:

a) természeti katasztrófák;

b) kedvezőtlen éghajlati jelenségek;

c) a vízmennyiség vagy vízminőség 
hirtelen megváltozása, amelyért a 
gazdasági szereplő nem felelős;

d) az akvakultúrában előforduló 
betegségek vagy a termelő létesítmények 
megrongálódása, amelyért a gazdasági 
szereplő nem felelős;

e) a halászok vagy a halászhajók 
mentésének költségei, amennyiben a 
halászat során baleset következik be a 
tengeren.

Indokolás

A mezőgazdasági ágazat példáját követve javasolt annak lehetővé tétele, hogy az a)–e) 
pontban meghatározott káresemények biztosítása érdekében az ETHA-támogatás 
felhasználható legyen olyan kockázatkezelési eszközökre, mint például a biztosítás kötésével 
vagy a kölcsönös befektetési alapokhoz való hozzájárulással kapcsolatos ösztönzők.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett hajó kereskedelmi 
tevékenységét legalább 90 egymást követő 
napra leállítják; valamint

a) az érintett hajó kereskedelmi 
tevékenységét leállítják;

Indokolás

Egyes uniós tengeri medencék esetében az erszényes kerítőhálós és vonóhálós halászflották 
éves tevékenységbeszüntetési 30–60 napig tartanak, különböző változóktól függően, mint 
például a halászati szegmens és az adott halászterület. Ezért az időtartamuktól függetlenül 
kell rendelkezni az ideiglenes leállításokról.
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Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szüneteltetés időszakában az 
érintett hajók és halászok által folytatott 
valamennyi halászati tevékenységet 
ténylegesen fel kell függeszteni. Az 
illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy 
a rendkívüli szüneteltetés időszakában az 
érintett hajó felhagyott minden halászati 
tevékenységgel, valamint arról, hogy nem 
került sor a hajó más célokra történő 
használatából eredő túlkompenzációra.

(5) A szüneteltetés időszakában az 
érintett hajók és halászok által folytatott 
valamennyi halászati tevékenységet 
ténylegesen fel kell függeszteni. Az 
illetékes hatóság biztosítja, hogy a 
rendkívüli szüneteltetés időszakában az 
érintett hajó felhagyjon minden halászati 
tevékenységgel, valamint hogy ne kerüljön
sor a hajó más célokra történő 
használatából eredő túlkompenzációra.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk

A halászati tevékenységek ideiglenes 
szüneteltetése

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a 
halászati tevékenység ideiglenes 
szüneteltetésével kapcsolatos 
intézkedésekhez az alábbi esetekben:

a) biológiai nyugalmi időszakok;

b) ha az ideiglenes szüneteltetést az 
1967/2006/EK tanácsi rendelet értelmében 
elfogadott irányítási tervben vagy az 
1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikkével 
összhangban elfogadott többéves tervben 
írják elő, amennyiben tudományos 
szakvélemény alapján csökkenteni kell a 
halászati erőkifejtést az 1380/2013/EU 
rendelet 2. cikke (2) bekezdésében, 
valamint 2. cikke (5) bekezdésének a) 
pontjában említett célkitűzések elérése 
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érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
hajónként legfeljebb hat hónapra adható 
a 2021–2027 közötti időszakban.

(3) Az (1) bekezdésben említett támogatás 
csak az alábbi személyeknek nyújtható:

a) olyan uniós halászhajók 
tulajdonosainak vagy üzemeltetőinek, 
amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és 
a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző két évben átlagosan legalább 90 
napot töltöttek a tengeren halászati 
tevékenység végzésével; vagy

b) olyan halászoknak, akik a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző két évben 
átlagosan legalább 90 napot dolgoztak a 
tengeren az ideiglenes szüneteltetés által 
érintett uniós halászhajó fedélzetén.

(4) Az érintett hajók vagy halászok által 
folytatott valamennyi halászati 
tevékenységet ténylegesen fel kell 
függeszteni. Az illetékes hatóság biztosítja, 
hogy az ideiglenes szüneteltetés 
időszakában a szóban forgó hajó teljes 
mértékben felfüggesztette a halászati 
tevékenységeket.

Indokolás

A fenti intézkedést vissza kell állítani, mivel kiváló eredményekkel járt minden olyan 
programozási időszakban, amelyben végrehajtásra került.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA támogatást nyújthat 
halászati gazdálkodás céljából és 
tudományos célokból végzett 
adatgyűjtéshez és -kezeléshez, amint azt az 
1380/2013/EU rendelet 25. cikkének (1) és 
(2) bekezdése és 27. cikke meghatározza, 

(1) Az ETHA támogatást nyújthat 
halászati gazdálkodás céljából és
tudományos célokból végzett 
adatgyűjtéshez, -feldolgozáshoz és -
kezeléshez, amint azt az 1380/2013/EU 
rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdése 
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az (EU) 2017/1004 rendelet pedig 
pontosítja az (EU) 2017/1004 rendelet 6. 
cikkében említett nemzeti munkatervek 
alapján.

és 27. cikke meghatározza, az (EU) 
2017/1004 rendelet pedig pontosítja az 
(EU) 2017/1004 rendelet 6. cikkében 
említett nemzeti munkatervek alapján.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jegyzék összeállítása és a (2) 
bekezdésben említett mennyiségek 
meghatározása során a tagállamok minden 
releváns tényezőt figyelembe vesznek, 
különösen azt, hogy az ellentételezés 
összhangban álljon a KHP szabályaival.

(3) A jegyzék összeállítása és a (2) 
bekezdésben említett mennyiségek 
meghatározása során a tagállamok minden 
releváns tényezőt figyelembe vesznek, 
különösen azt, hogy az ellentételezés 
megfeleljen a KHP szabályainak.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elvesztett halászeszközök 
halászok által történő összegyűjtéséért és a 
tengeri hulladék begyűjtéséért járó 
ellentételezés;

a) az elvesztett halászeszközök 
halászok által történő összegyűjtéséért és a 
tengeri hulladék passzív begyűjtéséért járó 
ellentételezés;

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Akvakultúra Fenntartható akvakultúra

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ETHA a 1380/2013/EU rendelet 
34. cikkének (1) bekezdése szerint 
támogatást nyújthat a fenntartható 
akvakultúra előmozdításához. Az ETHA 
ezenkívül támogathatja az 
állategészségügyi és -jóléti szempontok 
érvényesülését az akvakultúrában, 
összhangban az (EU) 2016/429 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel32 és az
652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel33.

(1) Az ETHA a 1380/2013/EU rendelet 
34. cikkének (1) bekezdése szerint 
támogatást nyújthat a fenntartható 
akvakultúra előmozdításához. Az ETHA 
ezenkívül támogatást nyújthat az invazív 
idegen fajok által okozott sajátos ágazati 
problémák kezeléséhez, valamint az 
állategészségügy és -jólét előmozdításához
az akvakultúrában, összhangban az (EU) 
2016/429 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel32 és a 652/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel33.

_________________ _________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/429 rendelete (2016. március 
9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes 
állategészségügyi jogi aktusok 
módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről („Állategészségügyi 
rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/429 rendelete (2016. március 
9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes 
állategészségügyi jogi aktusok 
módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről („Állategészségügyi 
rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) 
az élelmiszerlánccal, az 
állategészségüggyel és állatjóléttel, 
valamint a növényegészségüggyel és a 
növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos 
kiadások kezelésére vonatkozó 
rendelkezések megállapításáról, a 
98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK 
tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 
882/2004/EK és a 396/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és az 1107/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 
76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 189., 2014.6.27., 1. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) 
az élelmiszerlánccal, az 
állategészségüggyel és állatjóléttel, 
valamint a növényegészségüggyel és a 
növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos 
kiadások kezelésére vonatkozó 
rendelkezések megállapításáról, a 
98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK 
tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 
882/2004/EK és a 396/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és az 1107/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 
76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 189., 2014.6.27., 1. o.).

Indokolás

Összhangban az Európai Parlament „A fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-
ágazat felé: a jelenlegi helyzet és a jövőbeli kihívások“ című, 2018. június 12-i 
állásfoglalásával (2017/2118 (INI)), többek között az Ocenebra inornata invazív idegen 
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fajokkal és az osztriga-herpeszvírus állatbetegséggel kapcsolatosan.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA támogatást nyújthat az 
1380/2013/EU rendelet 35. cikkében előírt 
és az 1379/2013/EU rendeletben 
részletesebben meghatározott, a halászati 
és akvakultúra-termékek piacainak közös 
szervezésével kapcsolatos célkitűzések 
eléréséhez. Ezenkívül támogathatja a 
halászati és akvakultúra-termékek 
forgalmazását, minőségét és hozzáadott 
értékét előmozdító intézkedéseket.

Az ETHA támogatást nyújthat az 
1380/2013/EU rendelet 35. cikkében előírt 
és az 1379/2013/EU rendeletben 
részletesebben meghatározott, a halászati 
és akvakultúra-termékek piacainak közös 
szervezésével kapcsolatos célkitűzések 
eléréséhez. Ezenkívül támogathatja a 
halászati és a fenntartható akvakultúra-
termékek forgalmazását, minőségét és 
hozzáadott értékét előmozdító 
intézkedéseket.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E cikk értelmében a támogatások 
kizárólag az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 52. 
cikkében biztosított pénzügyi eszközökön 
keresztül, valamint a szóban forgó rendelet 
10. cikkének megfelelően az InvestEU-n 
keresztül nyújthatók.

(2) E cikk értelmében a támogatások 
kizárólag az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 52. 
cikkében biztosított pénzügyi eszközökön 
keresztül, valamint a szóban forgó rendelet 
10. cikkének megfelelően az InvestEU-n 
keresztül nyújthatók a kisüzemi part menti 
halászatok számára.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
2 cím – 4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság
növekedésének elősegítése és a virágzó 

3. prioritás: Az ökológiai korlátokon belüli
fenntartható kék gazdaság elősegítése és a 
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part menti közösségek támogatása virágzó part menti közösségek támogatása

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ETHA támogatást nyújthat adatok 
gyűjtéséhez, kezeléséhez és 
felhasználásához azzal a céllal, hogy 
bővüljenek a tengeri környezet állapotáról 
rendelkezésre álló ismeretek az alábbiak 
érdekében:

Az ETHA támogatást nyújthat adatok 
gyűjtéséhez, kezeléséhez, elemzéséhez, 
feldolgozásához és felhasználásához azzal 
a céllal, hogy bővüljenek a tengeri 
környezet állapotáról rendelkezésre álló 
ismeretek az alábbiak érdekében:

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 90. 
cikkének (4) bekezdése értelmében a 
Bizottság egy kifizetési kérelem egészére 
vagy egy részére megszakíthatja a fizetési 
határidőt abban az esetben, ha bizonyítéka 
van arra, hogy a tagállam nem tartotta be a 
KHP keretében érvényes szabályokat, 
amennyiben a meg nem felelés 
befolyásolja a kifizetési kérelemben lévő 
olyan kiadásokat, amelyekre a kifizetést 
kérték.

(1) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 90. 
cikkének (4) bekezdése értelmében a 
Bizottság egy kifizetési kérelem egészére 
vagy egy részére megszakíthatja a fizetési 
határidőt abban az esetben, ha bizonyítéka 
van arra, hogy a tagállam nem tartotta be a 
KHP vagy a vonatkozó uniós 
környezetvédelmi jog keretében érvényes 
szabályokat, amennyiben a meg nem 
felelés befolyásolja a kifizetési kérelemben 
lévő olyan kiadásokat, amelyekre a 
kifizetést kérték.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 91. 

(1) Az (EU) xx/xx rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 91. 
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cikkének (3) bekezdése értelmében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktus útján 
egészben vagy részben felfüggesztheti a 
program időközi kifizetéseit abban az 
esetben, ha a tagállamok súlyosan 
megsértik a KHP szabályait, és az ebből 
eredő kötelezettségszegés befolyásolhatja 
az időközi kifizetés iránti kérelemmel 
érintett kifizetési kérelemben szereplő 
kiadásokat.

cikkének (3) bekezdése értelmében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktus útján 
egészben vagy részben felfüggesztheti a 
program időközi kifizetéseit abban az 
esetben, ha a tagállamok súlyosan 
megsértik a KHP vagy a vonatkozó uniós 
környezetvédelmi jog szabályait, és az 
ebből eredő kötelezettségszegés 
befolyásolhatja az időközi kifizetés iránti 
kérelemmel érintett kifizetési kérelemben 
szereplő kiadásokat.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a közös halászati politika keretébe 
tartozó szabályok tagállam általi súlyos 
megsértésének esetei érintenek egy 
kifizetési kérelemben szereplő kiadást, és 
ez a kifizetés a 34. cikk szerinti 
felfüggesztéséhez vezetett, illetve ha az 
érintett tagállam továbbra sem bizonyítja, 
hogy megtette a szükséges korrekciós 
intézkedéseket az alkalmazandó szabályok 
jövőbeli betartásának és végrehajtásának 
biztosítása érdekében.

b) a közös halászati politika vagy a 
vonatkozó uniós környezetvédelmi jog 
keretébe tartozó szabályok tagállam általi 
súlyos megsértésének esetei érintenek egy 
kifizetési kérelemben szereplő kiadást, és 
ez a kifizetés a 34. cikk szerinti 
felfüggesztéséhez vezetett, illetve ha az 
érintett tagállam továbbra sem bizonyítja, 
hogy megtette a szükséges korrekciós 
intézkedéseket az alkalmazandó szabályok 
jövőbeli betartásának és végrehajtásának 
biztosítása érdekében.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a korrekció összegéről 
való döntésnél figyelembe veszi a közös 
halászati politika keretébe tartozó 
szabályok tagállam vagy kedvezményezett 
általi súlyos megsértésének jellegét, 
súlyosságát, tartamát és ismétlődő jellegét, 
illetve azt, hogy az ETHA-ból származó 
támogatás az érintett kedvezményezett 

(2) A Bizottság a korrekció összegéről 
való döntésnél figyelembe veszi a közös 
halászati politika vagy a vonatkozó uniós 
környezetvédelmi jog keretébe tartozó 
szabályok tagállam vagy kedvezményezett 
általi súlyos megsértésének jellegét, 
súlyosságát, tartamát és ismétlődő jellegét, 
illetve azt, hogy az ETHA-ból származó 
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gazdasági tevékenységéhez képest 
mennyire jelentős.

támogatás az érintett kedvezményezett 
gazdasági tevékenységéhez képest 
mennyire jelentős.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha nem 
állapítható meg pontosan a közös halászati 
politika keretébe tartozó szabályok 
tagállamok általi megsértésével 
kapcsolatos kiadás összege, a Bizottság a 
(4) bekezdésnek megfelelően átalányalapú 
vagy extrapolált pénzügyi korrekciót 
alkalmaz.

(3) Abban az esetben, ha nem 
állapítható meg pontosan a közös halászati 
politika vagy a vonatkozó uniós 
környezetvédelmi jog keretébe tartozó 
szabályok tagállamok általi megsértésével 
kapcsolatos kiadás összege, a Bizottság a 
(4) bekezdésnek megfelelően átalányalapú 
vagy extrapolált pénzügyi korrekciót 
alkalmaz.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fenntartható, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens kék gazdaság 
előmozdítása;

a) a fenntartható, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenálló kék gazdaság 
előmozdítása, amely az ökológiai 
korlátokon belül fejlődik;

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tengerészeti készségek, az 
óceánokkal kapcsolatos ismeretek javítása, 
és a fenntartható kék gazdaságra vonatkozó 
társadalmi-gazdasági adatok megosztása;

d) a tengerészeti készségek, az 
óceánokkal kapcsolatos ismeretek javítása, 
és a fenntartható kék gazdaságra vonatkozó 
környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági 
adatok megosztása;
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Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e rendelethez kapcsolódó 
kifizetési eljárásokat fel kell gyorsítani 
annak érdekében, hogy csökkenjen a 
halászokra nehezedő gazdasági teher. A 
Bizottság értékeli a jelenlegi teljesítményt 
a kifizetési folyamat javítása és 
felgyorsítása érdekében.
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